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COMUNICAREA DIDACTICĂ EFICIENTĂ

p.i.p. BECA MARIANA
Școala Gimnazială nr. 30 ”Ghe. Țițeica” Constanța

Comunicarea umană este esenţa legăturilor interumane exprimată prin capacitatea de a descifra

permanent sensul contactelor sociale realizate cu ajutorul simbolurilor şi a semnificaţiilor social –

generale. Comunicarea ideală este aceea în care tot ce se emite poate să fie şi receptat. Comunicarea

joacă un rol important, esenţial în cadrul vieţii sociale. Nu s-ar putea concepe desfăşurarea eficientă a

vreunei activităţi, rezolvarea problemelor în afara transmiterii şi receptării de mesaje.

Comunicarea este, aşadar, absolut necesară, reprezentând una dintre trebuinţele fundamentale de

ordin spiritual al oamenilor. În lipsa ei, viaţa socială ar fi seacă, lipsită de sens, practic imposibilă.

Esenţială pentru actul comunicării este relaţia dintre indivizi, prin intermediul căreia se realizează

schimbul de informaţii, de semnificaţii, care duc, voit sau nu, la modificarea comportamentelor celor

angajaţi în acest proces.

Comunicarea educaţională sau didactică este cea care mĳloceşte realizarea fenomenului

educaţional în ansamblul său. Comunicarea didactică constituie baza procesului de predare –învăţare a

cunoştinţelor în cadrul instituţionalizat al şcolii şi între parteneri cu roluri determinate profesori-elevi.

Ceea ce spunea L. Şoitu în ,,Condiţionarea psihologică a mesajului audio – vizual‘’ trebuie să ne

dea de gândit fiecăruia: ,,nu tot ce intenţionăm reuşim să spunem, nu tot ce spunem se aude, nu tot ce se

aude se şi înţelege, se înţelege şi ce nu spunem; iar ceea ce se înţelege nu depinde numai de noi ce

devine”.

Deci, dacă luăm în considerare că mesajul transmis este o competenţă din partea educatorului şi o

performanţă din partea educatului, trebuie să căutăm acele mĳloace pentru a deveni competenţi în ceea

ce ţine de comunicare, astfel încât să obţinem comportamentul pe care noi ni-l dorim de la elevi.

Conform ,,Dicţionarului de pedagogie’’ al lui Sorin Cristea ,,comunicarea pedagogică reprezintă

un principiu axiomatic al activităţii de educaţie care presupune un mesaj educaţional, elaborat de subiect
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(profesor), capabil să provoace reacţia formativă a obiectului educaţiei, evaluabilă în termeni de

conexiune inversă’’.

Comunicarea pedagogică are caracter bilateral, care evidenţiază necesitatea instituirii unei corelaţii

permanente între subiectul şi obiectul educaţiei. Caracterul bilateral, propriu unei comunicări prioritar

formative este opus caracterului unilateral al comunicării preponderent informative, proiectată şi

realizată doar la nivel de monolog.

Aşadar comunicarea trebuie să fie interactivă, învăţătorul fiind nu doar emiţător, ci şi receptor,

iar elevii sunt deopotrivă receptori şi emiţători de mesaje.

Este un fapt bine cunoscut că procesul de învăţământ se realizează prin şi pentru comunicare,

fiind, în ultimă instanţă, un act de comunicare.

Comunicarea, la rândul său, conţine prin ea însăşi potenţial educativ: transmitere de cunoştinţe,

formarea gândirii şi facilitarea operaţiilor intelectuale, autoreglarea activităţii intelectuale, transmiterea

codurilor caracteristice fiecărei ştiinţe, etc., între comunicare şi educaţie existând un raport de

interdependenţă.

Comunicarea, atât cea didactică cât şi cea de la nivelul societăţii, rămâne o problemă deschisă pentru

cercetare în privinţa posibilităţile de realizare a unei comunicări integrale , o comunicare în care

pierderea de informaţii să fie minimă, obţinându-se o satisfacţie pentru ambii interlocultori, şi în care

ceea ce se receptează să coincidă într-o măsură semnificativă cu imput-ul de la capătul emitere.

Perioada prescolara este perioada care se caracterizeaza prin cele mai profunde, si productive

insusiri psihice ale individualitatii, este perioada unei intense receptivitati, sensibilitati si flexibilitati

psihice divergente. De aici necesitatea de a exersa si fructifica potentialul creativ al prescolarului, de a-i

forma si dezvolta eul cognitiv, afectiv, socio-actional in devenire.

De mic, copilul este atras de povesti. Aproape ca nu exista familie cu copii, care sa nu aiba in

biblioteca carti de povesti. De aceea, in organizarea si desfasurarea activitatilor de lectura ale educatoarei,

trebuie respectate cerintele pedagogice ce decurg din particularitatile de varsta ale prescolarilor si

specificul lecturilor ca mĳloc al comunicarii.

Comunicarea didactică poate deveni un model eficient de formare a competenţelor comunicative la

preșcolari dacă:
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1. educatorul va practica un stil comunicaţional adecvat situaţiei educative concrete şi particularităţilor

de vârstă/individuale ale copiilor;

2. vor fi stabilite interconexiuni dintre tipul şi structura comunicării didactice, relaţiile comunicative

„educator-educat”, „educat-educator”, grupul social şi competenţele comunicative ale preșclarilor;

3. vor fi formate capacităţi intelectuale privind achiziţiile lingvistice şi încurajarea folosirii limbii

române în diferite situaţii.

Comunicarea didactică priveşte direct relaţia educator-educat şi de eficienţa ei depinde scopul

final al educaţiei. În învăţământul preşcolar, educatoarea stabileşte relaţii la grupă formal şi informal.

Ţinând cont de vârsta copiilor care este critică pentru formarea unui cetăţean al societăţii, relaţiile

educatoarei trebuie să fie optim pozitive .Comunicarea se face în orice moment al zilei începând cu

venirea la grădiniţă, dezbrăcatul, îmbrăcatul, masa şi plecarea. În procesul instructiv-educativ din

grădiniţă vorbim mai puţin despre dialog, dar mai mult despre conversaţie, utilizată în cadrul

convorbirii. În grădiniţă, dialogul întrebărilor şi răspunsurilor poate fi realizat sub formă de exerciţiu

ludic, prin intermediul unor personaje, prin intermediul unor simulări. Copiii sunt puşi astfel în

situaţia ,,jocurilor de rol’’, ca mĳloace de educare a limbajului spontan. Nu trebuie neglĳată contribuţia

convorbirilor la formarea deprinderilor de comunicare socială, la dialog respectuos între parteneri, la

schimbul reciproc de mesaje.

Condiţiile reuşitei în comunicarea didactică din perspectiva formatorului sunt :participare,

prezenţă, atmosferă, starea lui de spirit. Elevii merg spre motivaţia personală, doresc ca formatorul să-i

respecte ,să adopte o atitudine pozitivă faţă de toţi. Profesorul trebuie să fie exigent şi drept, competent

şi interesant, informat, să recunoască când ştie şi când nu, şi să fie capabil de a crea un climat foarte bun.

Comunicarea este o premisă a oricăror relaţii interumane.

Fără o comunicare nu există planificare, organizare, monitorizare şi evaluarea activităţii. Nu

există nici motivare, nici consultare, nici participare şi nici parteneriat între profesor şi elev, profesor şi

clasă, elev şi elev.

Copilul comunică în permanenţă cu educatoarea şi invers, îmbogăţindu-şi vocabularul, devenind

mai rafinat în exprimare şi în comunicare de aceea consider ca educatoarea trebuie sa lucreaze

interdisciplinar de fiecare dată pentru realizarea acestui obiectiv - comunicare.
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Importante in realizarea sarcinilor şi a obiectivelor învăţământului preşcolar sunt calitaţile şi

competenţele educatoarei. Prin tot ce înteprinde , prin personalitatea sa , educatoarea reprezintă un

model pentru copil , un sprĳin pentru familie , un factor de cultură în comunitate .Pentru a-şi îndeplini

rolul cât mai potrivit partenerilor de dialog , educatoarea trebuie să comunice. O adevărată educatoare

trebuie să aibă o vorbire expresivă, gestică potrivită situaţiei respective, capacitatea de demonstra logic şi

să folosească un vocabular accesibil copiilor, să aibă capacitatea de a antrena copiii într-un dialog ori de

câte ori este nevoie.

Educatoarea trebuie să aibă o atitudine pozitivă faţă de întreaga grupă, să accepte greşelile, fără a-i

ironiza pe copii,să fie creativă, să fie corectă, să-i felicite pe copii , să-i încurajeze şi să-i recompenseze

aşa încât să realizeze o bună cooperare în comunicare.

În creşterea calitǎţii actului educaţional o mare importanţǎ revine modului în care dascǎlul reuşeşte

sǎ comunice cu copii, modului cum acesta faciliteazǎ comunicarea între copii.

Comunicarea didactică are rol hotărâtor în derularea şi eficientizarea actului educaţional.

Constituie o premisă a reuşitei actelor pedagogice, dar şi o finalitate a acestora, deoarece, un obiectiv

general al învăţământului îl constituie formarea şi dezvoltarea competenţei comunicative a preşcolarilor.

Profesorul cu vocaţie ştie că a fi preocupat de conştientizarea, supravegherea şi îmbogăţirea

conduitei sale comunicative este o cerinţă elementară, mai ales că ,,nu tot ce intenţionăm reuşim să

spunem, nu tot ce spunem se aude, nu tot ce se aude se şi înţelege, se înţelege şi ce nu spunem, iar ceea

ce se înţelege nu depinde de noi ce devine’’.(L. Şoitu).
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ROLUL ACTIVITĂŢILOREXTRACURRICULARE ÎN

EDUCAŢIA COPIILOR

Autor : Bernád Ildikó

Scoala Gimnaziala Vaskertes Gheorgheni

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se

adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de

dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se

folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este

prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă

şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea

nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al

timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare

şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi

locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile

extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini,

talente, cultivarea unui 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 in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi

mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.

Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în

mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna

deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse,

să întocmească colecţii,să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi

se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul

didactic are, prin acest tip deactivităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirĳeze, să

le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al scolii şi al

învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea
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elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.

Titlul activităţii - ”Toamna- creativitate și culoare”

„Nici frumusețea primăverii și nici cea a verii

nu are grația pe care am zărit-o în al toamnei

obraz”.

-John Donne

1.Domeniul în care se încadrează: abilități de viață

2.Scopul activităţii: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de relaţionare şi de lucru în echipă

prin antrenarea elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor şi a membrilor comunităţii în derularea

unor activităţi educative, de creaţie şi educație estetică, de implicare în acțiuni comunitare, ce

dezvoltă spiritul civic și cresc interacțiunea și incluziunea socială

3. Obiectivele educaţionale:

� dezvoltarea şi stimularea imaginației, creativității și expresivităţii elevilor;

� folosirea darurilor toamnei, în crearea unor produse noi;

� îmbinarea corectă a materialelor din natură, pentru realizarea unor lucrări originale;

� valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea

activităţilorextraşcolare;

� organizarea unui concurs și a unei expoziţii în timpul cărora să fie valorizate atât

cunoştinţele dobândite pe parcursul activităţilor tematice, cât şi lucrările realizate;

� dezvoltarea spiritului civic, de acțiune comunitară și incluziune socială

� încurajarea iniţiativei individuale şi de grup.
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4. Descrierea activităţii:

Proiectul ,,Toamna- creativitate și culoare” cuprinde mai multe activitati :

4.1. ACTIVITĂȚI SIMPLE DE TOAMNĂ:

� Cumpărături într-o piață de legume și fructe (activitate interdisciplinară ce îmbină domeniul

Matematică și cunoaștere a mediului, Comunicare în limba română, Dezvoltare personală –

Cum să fim politicoși și să obținem ceea ce ne dorim?)

� Plimbare tematică în zona școlii/grădiniței: adunarea de frunze multicolore și presarea lor într-

un ziar / caiet, observarea arborilor, adunarea de ghinde/castane și realizarea de ursuleți sau

căsuțe, în orele de Abilități practice, observarea păsărilor și discuții despre păsările migratoare,

analiza vremii (temperatură, precipitații etc.) și discuții despre venirea toamnei;

� În cazul copiilor de la oraș: Proiecție activități de toamnă la sat, imagini și filmări; unelte de

toamnă, grădinărit etc. Discuție despre experiența lor reală în astfel de activități, dacă există.

Încheierea printr-un desen propriu sau o activitate practică în grădina instituției (plantare

pom/flori de toamnă, greblat frunzele căzute etc.)

� Excursie la sat, într-o zonă tradițională, cu participare la diverse ateliere specifice și observarea

activităților de toamnă; pregătiri în prealabil: întrebări pentru oamenii de la sat;

� Construirea unor decoruri de toamnă pentru acasă – frunze colorate de lipit pe geam, ghirlande

de atârnat, mici vaze decorate cu fire de lână în culori de toamnă, Cutia Toamnei – decorarea

unei cutii de lemn, în ton cu toamna, în care ulterior să adune bilețele cu dorințe, impresii,

amintiri din acest sezon, împreună cu părinții, semne de carte cu frunze și flori lipite, Sporul

Casei (din semințe/cereale/boabe diverse, puse în straturi într-un borcan/sticlă);

� Realizarea unei Expoziții a Toamnei: decoruri din legume și fructe de toamnă, desene, picturi și

colaje de toamnă; poate avea loc sub forma unui târg cu troc, elevii școlii fac schimburi între

obiectele realizate;

� Șezătoarea Toamnei: recitare de poezii și cântece specifice, expoziție de decoruri

� Dezbatere: Toamna la oraș vs. toamna la sat – asemănări și diferențe, plusuri și minusuri

(avantaje și dezavantaje), preferințe proprii.

� Comparație complexă: toamna în trecut, toamna în prezent

� Analiza pe glob: ce anotimp au alte țări depărtate, în timp ce la noi e toamnă?

� Excursii în diferite zone ale țării.

�

4.2. PROIECTE DE TOAMNĂ:

� Cutia Toamnei
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Clasa poate fi împărțită în două echipe (fete/băieți sau extrăgând nr. 1/2 etc.); fiecare echipă trebuie să

construiască o cutie din carton sau, dacă sunt de vârstă mai mică, doar să decoreze una cumpărată. Cutia

trebuie să fie mai mare, cel puțin de mărime A4. Elevii vor aduna pe parcursul toamnei idei pentru

școală, dorințe personale, supărări, impresii despre învățare, idei de activități extrașcolare, mesaje către

doamna învățătoare etc. La sfârșitul fiecărei luni, cutia este deschisă, iar profesorul citește bilețelele.

Astfel, luna următoare se pot pune în practică ideile copiilor. Aceștia trebuie încurajați să adauge măcar

un bilețel în fiecare zi, conținând impresia/ideea/doleanța lor.

� De ce iubim toamna?

Fiecare elev trebuie să aleagă o modalitate proprie prin care va expune în fața clasei motive de a aprecia

anotimpul toamna. Acestea pot fi: poezie sau melodie proprii, proiecție powerpoint cu imagini

convingătoare, ”Declarație de dragoste” (susținere verbală, directă, artistică sau pragmatică), Joc de rol –

eu sunt toamna, îmbrăcăminte corespunzătoare și prezentare a beneficiilor chiar din perspectiva

toamnei (Eu vă aduc x și y, datorită mie etc.) sau orice altă idee proprie (degustare fructe de toamnă etc.).

Copiii trebuie încurajați să aleagă modalități cât mai diverse. Se pot crea și echipe de maximum 2

membri.

� Cartea Toamnei

Individual sau în echipă, copiii vor crea o carte de prezentare a toamnei, pe care o pot dărui elevilor mai

mici sau altor colegi de pe același nivel. Cartea va conține scurte texte, imagini printate sau desene,

poezii ori alte aspecte care lor li se par importante de menționat. Foile pot fi capsate, lipite cu pistol

special sau găurite cu perforator și legate cu sfoară ori panglică asortată. Coperta trebuie să fie mai

groasă și atractivă. La final se menționează autorii cărții. Proiectul poate fi realizat la nivel de școală, caz

în care se poate realiza o expoziție/bibliotecă de cărți pentru fiecare anotimp. Părinții pot fi invitați

pentru vizionare, produsele pot fi păstrate sau vândute.
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ACTIVITATE OPŢIONALĂ

Micii Sanitari

prof. Bleoancă Ioana

Grădinița PP. Nr. 25 Timișoara, Profesor în învățământul preșcolar

NIVELUL: I ( 3-5 ani )

GRUPA: Mjlocie

TIPUL: Educaţie sanitară modernă

DURATA: 1 an şcolar

NOTADE PREZENTARE:

Cuvântul ,,sănătate”, care evocă o stare atât de preţioasă fiecăruia, apare frecvent în vorbirea curentă,

nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine. Dictonul „mens sana in corpore sana” sintetizează o adevărată

filozofie a educaţiei pentru sănătate fizică, morală şi spirituală. Cu această educaţie au fost şi rămân deopotrivă

datoare familia şi grădiniţa.

Deprinderile elementare de igienă trebuie imprimate de timpuriu pentru a deveni elemente ale modului de

viaţă cotidian. Deprinderile igienice o dată formate, îi dau copilului siguranţă în acţiune, încredere în

posibilităţile lui, iar repetate zilnic, se transformă în obişnuinţe, care apoi nu se mai execută sub îndemnul

părinţilor, al educatoarei, ci vor deveni reflexe.

A învăţa copilul‚ de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrĳit, să respecte reguli de igienă personală, să se

obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune baze trainice formării comportamentului

igienic.

Modul de abordare a acestor activităţi pleacă de la ideea că este bine pentru copii să înţeleagă că sănătatea

nu înseamnă numai absenţa bolii, ci şi un mod de viaţă echilibrat.
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COMPETENȚE GENERALE:

o Formarea unui comportament igienic pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi cea

colectivă;

o Formarea unui mod de viaţă sănătos: cunoaşterea elementelor principale ale regimului zilnic şi a

necesităţii respectării lui;

o Formarea unui limbaj specific educaţiei pentru sănătate.

COMPETENȚE SPECIFICE:

-să-şi formeze deprinderi igienico-sanitare corecte;

-să identifice părţile principale ale organismului uman şi rolul organelor de simţ;

-să cunoască importanţa utilizării obiectelor de uz personal;

-să identifice obiectele de uz personal;

-să cunoască şi să aplice reguli de igienă dentară;

-să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera;

-să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele nerespectării acestora;

-sa înţeleagă noţiunile de sănătate-boală;

-să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de alimente
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Nr.

Crt.

Data Obiective operaţionale Tematică Mijloace de realizare

1. - să prezinte părţile corpului; Acesta sunt eu Observare

2. - să se spele corect pe mâini; La spălător Activit. practică

3. - să utilizeze corect piaptănul; Pieptănăm păpuşa Activit. practică

4. - să identifice rolul batistei şi a unor reguli de

igienă;

Batista mea Memorizare

5. - să folosească corect periuţa de dinţi; Cum folosim periuţa

de dinţi?

Observare

Activit. practică

6. - să recunoască şi să denumească corect

obiecte de uz personal;

Ce este şi la ce
foloseşte?

Joc - exerciţiu

7. -- să se familiarizeze cu organele de simţ Cu ce văd? Cu ce

aud?

Joc senzorial

8. -- să recunoască persoana care l-a strigat; Deschide urechea

bine!

Joc muzical

9. - să prezinte reguli ce trebuie respectate în

timpul mesei;

Cum mâncăm? Joc-exerciţiu

10. - să identifice funcţia analizatorilor; Dulce sau acru

Joc senzorial

11. -să coloreze imagini cu tematică sanitară; Micii artişti Colorare în contur

12. - să reţină importanţa îngrĳirii obiectelor de

îmbrăcăminte;

Şorţuleţul – de Luiza

Vlădescu

Povestire

13. - să aplice reguli de păstrare şi îngrĳire a

obiectelor de îmbrăcăminte;

Periem hăinuţele

Spălăm hainele

păpuşii

Activităţi practic-

gospodăreşti

14. . - să recunoască consecinţele nerespectării Murdărica – de Memorizare
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unor reguli de igienă Virgil Carianopol

15. - să îndoaie hărtia corect; Batista Activit. practică

16. - să evidenţieze importanţa folosirii

obiectelor de îngrĳire oricând este nevoie;

Maricica – de Luiza

Vlădescu

Diafilm

17. -să utilizeze şerveţelul în scopuri precise Şerveţele colorate Dactilo-pictură

18. - să respecte reguli de bază ale igienei

personale;

Sunt curat ca

ghiocelul!

Joc - exerciţiu

19. -să cunoască principalele activităţi ale

medicului şi ustensilele acestuia;

Cu păpuşa la doctor Joc de rol

20. - să identifice rolul fructelor în menţinerea

sănătăţii;

Sănătate - de la toate Joc - exerciţiu

21. -să spele fructele şi legumele înainte de a le

consuma

Salată de fructe Activ.practic-

gospodărească

22. -să identifice alimentele de bază şi să le

folosească în prepararea unor mâncăruri

simple

De-a bucătăresele Joc de rol

23. - să identifice reguli de păstrare a jucăriilor; Cum îmi păstrez

jucăriile?

Lectură după imagini

24. -să înţeleagă necesitatea momentelor de

destindere şi să le trăiască afectiv

Dacă vesel se trăieşte! Joc muzical

25. -să menţină ordinea şi curăţenia în sala de

grupă

Ia priviţi cum facem

treabă!

Activitate practic

gospodareasca

26. - să dovedească interes pentru activităţile de

mişcare;

Unu, doi Joc muzical

27. -să picteze imagini cu tematica dată Jucăriile mele Dactilo-pictură

28. -să efectueze exerciţii de menţinere a sănătăţii Aer, soare şi mişcare! Jocuri de mişcare în aer

liber

29. -să dovedească deprindera de a utiliza corect

obiectele de uz personal

Săculeţul fermecat Joc didactic
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30. - să reţină aspecte despre efectele benefice ale

plimbărilor în natură;

Vine vara, să ne

bucurăm!

Plimbare în natură

31. -să selecteze imagini adecvate panoului

înţelegând mesajul transmis de acesta

Prietenii sănătăţii Realizarea unui panou cu

imagini şi jetoane

SUGESTII METODOLOGICE:

� MIJLOACE DIDACTICE

-obiecte de igienă;

-planşe sugestive;

-cărţi despre igienă;

-mini-trusa medicală;

� MODALITĂŢI DE EVALUARE

-probe orale

-probe practice

- jocuri

BIBLIOGRAFIE:

- Nichita, M. Mitroi -„Educaţie pentru sănătate“- Editura Aramis

- Ghid metodologic”Activităţi opţionale în grădiniţă” Editura Alfa, 2002
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Particularitățile terapiei logopedice la copilul cu Sindrom

Down

-studiu de specialitate-

Autor: CASAPUMONICA

Profesor itinerant și de sprĳin în cadrul C.Ș.E.I. „Delfinul” Constanța

Date generale

Nume şi prenume : Ivanciu Anamaria

Data naşterii: 10.04.1999

Vârsta: 13 ani

Domiciliul: oraşul Medgidia – judeţul Constanţa

Diagnostic medical: Sindrom Down, retard sever în dezvoltarea psihică, scolioză

Date medicale

Este un copil bolnăvicios - prezintă sensibilitate crescută la infecţii, datorită deficitului specific
de factori imunitari ai organismului. A prezentat des probleme respiratorii pe fond de răceală.

Are predispoziţie la carii dentare şi macroglosie, însoţită de hipotonia muşchiului lingual.

Evaluarea psihologică iniţială a evidenţiat:

- capacitate de înţelegere relativ scăzută

- vocabularul pasiv mai bine dezvoltat decât cel activ

- imaginaţie săracă , neproductivă

- memorie de scurtă durată, mecanică

- capacitate de concentrare a atenţiei scăzută -5 minute

- instabilitate psihomotrică, agitaţie

- instabilitate afectivă, dependent de adult
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- fatigabilitate crescută

- schema corporală neînsuşită , lateralitate nedefinită, nediferenţierea sexelor

- vorbeşte despre sine la persoana a treia

- temperamental- impulsiv, vioi, cu manifestări de agresivitate - care vizau atât copiii cât şi
cadrele didactice care nu-i satisfăceau dorinţele.

Concluziile evaluării logopedice

Vorbire neinteligibilă, redusă la încercări articulatorii a unor sunete, silabe, sunete din natură,
câteva cuvinte foarte simple, familiare dar cu o reuşită redusă. 'Vorbire' expresivă, de situaţie în care
paraverbalul era dominant.

Motricitatea generală greoaie; motricitatea fină afectată ; apraxia organelor vorbirii nu-i
permite executarea unor mişcări la cerere (rotunjirea buzelor, ridicarea vârfului limbii, fluierarea).
Prezintă sinchinezia mişcărilor asociate de buze şi maxilar (grimase, ticuri), dar şi macroglosie.

Evaluarea logopedică a evidenţiat pronunţia defectuoasă a majorităţii sunetelor (exceptând
vocalele şi consoanele p-b-m, t -d-n, nediferenţiate însă), în cadrul pronunţiei reflectate. În vorbirea
independentă, cu excepţia unor silabe/cuvinte simple, toate sunetele sunt grav afectate. Se observă o
oarecare discrepanţă între posibilităţile intelectuale şi severa insuficienţă a manifestărilor verbale.

Capacitate de înţelegere relativ scăzută. În general, întelege cuvintele cu un conţinut din viaţa
cotidiană şi propoziţiile axate pe situaţii concrete.

Diagnostic logopedic - Întârziere severă în dezvoltarea limbajului

Terapia logopedică. A început terapia logopedică la vârsta de 9 ani.

Complexitatea tulburărilor a impus iniţierea unor terapii complexe, urmărindu-se acţionarea
asupra diferitelor laturi: articulatorie, a dezvoltării limbajului, dezvoltării motricităţii generale şi fine,
memoriei, atenţiei, cogniţiei, afectivităţii şi nu în ultimul rând psihocomportamentale.

Având în vedere complexitatea tulburărilor, am realizat un program individualizat care
urmărea achiziţionarea gradată a abilităţilor de comunicare.

În prima etapă s-au urmărit:

-formarea unei respiraţii costo-diafragmale şi a echilibrului inspir-expir folosind diverse
exerciţii şi jucării de suflat

-înlăturarea tulburărilor motricităţii organelor de vorbire, pentru a crea posibilitatea articulării
corecte a diferitelor sunete
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-dezvoltarea auzului fonematic pentru o bună sesizare şi diferenţiere a sunetelor

-corectarea sunetelor defectuoase

În a doua etapă s-au urmărit:

-exerciţii pentru concentrarea atenţiei, stimularea memoriei

-program pentru dezvoltarea schemei corporale, a lateralităţii, pentru formarea structurilor
perceptiv –motrice de formă, mărime, culoare , pentru organizarea spaţio-temporală, pentru
numeraţie

-program pentru pregătirea actului grafic – antrenament pentru motricitatea fină (modelaj din
plastilină, mototolire hârtie creponată, înşirare mărgele mari pe şnur, înşurubare, joc de îmbinare,
sortare grămăjoare de năsturei etc., precum şi exersarea gestului grafic – trasare linii, haşurare în
contur)

Primele exerciţii au fost exerciţii de gimnastică a aparatului fono-articulator, în vederea
înlăturării apraxiei acestuia şi exerciţii de gimnastică respiratorie pentru educarea respiratiei, a
echilibrului dintre inspir şi expir în scopul asigurării unor funcţii biologice.

Am trecut apoi la mişcări mai complexe şi mai precise a buzelor, limbii, obrajilor, pe baza
imitării, în faţa oglinzii logopedice, fără emitere de sunete.

Pe măsura diminuării dificultăţilor articulatorii am trecut la emiterea sunetelor, în ordinea
următoare: c, s, ţ, f, ş, g, z, v, ce, ci, ge, gi, l iar în prezent este în lucru pregătirea impostării ultimului
sunet din terapie - sunetul r.

Toate sunetele corectate au trecut pe rând prin etapele terapiei logopedice specifice: impostare,
consolidare în structuri de silabe şi cuvinte mosilabice, bisilabice şi trisilabice – acestea fiind ilustrate
color în jetoane, planşe, imagini folosite permanent în verbalizare, urmând consolidarea în scurte
propoziţii şi memorizări, precum şi diferenţierea în vorbire a sunetelor perechi (f-v, c-g, s-z etc.).

Rezultatele terapiei

În prezent vorbirea copilului este inteligibilă, acesta se exprimă în propoziţii cu o construcţie
gramaticală, pune întrebări, sunt în curs de consolidare acordurile gramaticale (pronumele de posesie-
substantiv, substantiv-adjectiv, subiect-predicat, singular-plural). Ţinând cont de specificitatea
aparatului fonoarticulator nu toate sunetele corectate sunt « pure » dar sunt înţelese cu uşurinţă de
interlocutor. Copilul arată înţelegerea instrucţiunilor/sarcinilor date, precum şi a informaţiilor primite
din mediul ambiant, repetă după terapeut fără dificultate cuvinte/scurte propoziţii, răspunde la
întrebări pe marginea imaginilor, pune întrebări, iniţiază dialoguri, manifestă plăcere pentru
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comunicare, reuşeşte să memoreze structuri ritmate scurte. Şi-a îmbogăţit foarte mult atât limbajul
impresiv cât mai ales pe cel expresiv.

Spune şi recunoaşte onomatopeele emise de diferite animale şi păsări domestice, precum şi alte
onomatopee şi interjecţii cunoscute.

Recunoaşte şi indică la cerere animale şi păsări din curte, pădure, junglă, legume, fructe, jucării
şi alte categorii de obiecte/fiinţe.

Sortează după formă şi culoare fără a verbaliza corect. Rămâne în continuare marea provocare
– aceea de a diferenţia şi numi corect noţiunile de culoare. De asemenea, cunoaşte sensul noţiunilor de
spaţialitate (sus, jos, pe, sub, la) şi foloseşte aceste cuvinte de legătură în vorbirea cotidiană. Cunoaşte
câteva perechi de noţiuni opuse : mare-mic, slab-gras, curat-murdar etc.

În vederea pregătirii actului grafic s-au efectuat exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii fine.
Activităţile de abilitare manuală sunt mai facil de realizat acum de către copil deşi au presupus mari
eforturi şi repetiţii (de ex. , să deşurubeze-înşurubeze dopul de la sticla ei de apă). De asemenea, a reuşit
să treacă de la 'mâzgălituri' la linii pe coală albă – parcurgând traseu punctat, cu ajutor. Colorează cu
susţinere imagini mari, rămânând, cel mai ades, în spaţiul desenului dar nu se antrenează suficient din
punct de vedere al atenţiei.

Socializare

Ca urmare a marelui câştig în recuperarea vorbirii, a faptului că înţelege ce se petrece în jurul ei
şi la rândul său se face înţeleasă, se observă scăderea semnificativă a agresivităţii atât faţă de adulţi, cât
şi faţă de colegi. Acest lucru a fost susţinut şi de integrarea copilului în grupul şcolar şi frecventarea
unui centru de recuperare unde se desfăşoară, alături de terapiile specifice, activităţi de socializare.

Prognostic logopedic

Evoluţie favorabilă pe toate liniile : articulatorie, a limbajului, cogniţiei, socializării, însă cu
posibilităţi limitate de recuperare pe linia limbajului citit -scris.
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Gestionarea relațiilor cu elevii- condiție pentru creșterea

eficienței relațiilor de la clasă.

Prof. ed. Daniela Cristian

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Alba Iulia

”Cuvântul ”clasă” este derivat din cuvântul latin classis, care înseamnă convocare.Acesta s-a

dezvoltat, probabil, din rădăcina indo-europeană qel ( ”chemare”), folosită în sensul de ”chemare la arme”.

În secolul XVI- vorbitorii de limbă engleză au început să utilizeze cuvântul classroom (”clasă”) cu referire

la grupurile de studenți care aveau chemare pentru a studia în noile universități ecleziastice de la acea

vreme. […] La acea vreme, englezescul room, (”cameră, sală”), însemna, pur și simplu, ”spațiu deschis”,

[…]. Cuvântul room, parte din classroom, are și în prezent o conotație de deschidere. ”Sălile de clasă” sunt,

așadar, medii cu o deschidere permanentă în care oamenii sunt chemați să studieze dimpreună lumea

din jurul lor” ( Senge, P., 2016, p.179-180)

Să deschidem, așadar, ușa sălii de clasă și să observăm ce se întâmplă înăuntru.

Când ne îndreptăm atenția către o clasă, în general, primul nostru gând este despre predare: ce

am de predat, cum, cui am de predat, etc. Al doilea gând se poate referi la evaluare, succes și

performanță: ce trebuie să FACĂ elevii? Cum TREBUIE să facă elevii?

E de înțeles că un profesor își indreaptă atenția înspre aceste două aspecte ale învățării, dar ele

reprezintă doar două pârghii mici în creșterea volumului de învățare dintr-o sală de clasă. Cel mai mare

efect de pârghie se poate obține prin proiectarea clasei ca mediu de învățare.Un mediu care

eficientizează prezența noastră ca profesori, relațiile care se creează și se dezvoltă în interior și, implicit,

procesul de învățare al tuturor.

Așadar, profesorul poate fi numit ”arhitect” al mediului de învățare, deoarece el este cel care

proiectează tot ceea ce se întâmplă. Pornind de la o serie de întrebări pe care orice profesor ar trebui să

și le adreseze, el trebuie să ”vizualizeze” rezultatele cât mai realist.

Orice proiectare a unui mediu de învățare începe de la câteva simple întrebări, care ar putea suna

astfel: ” ce fac elevii într-o zi obișnuită?”, ”cum interacționează elevii între ei?”, ”ce practici sau

comportamente ( din partea mea) ar putea să-i ajute pe acești elevi să progreseze?”, ”cum este organizată

clasa?”, ” cât timp petrec elevii în sala de clasă?”, ”câte ore au avut până la ora mea?”, ”câte ore mai

au?”, ”ce comportamente au elevii în sala de clasă? ( se sprĳină reciproc, lucrează pe grupe,

colaborează), ” cum interacționează elevii cu mine, profesorul?”, ” ce fel de informații transmit eu,

profesorul, în mod direct, elevilor?”, ” ce limbaj adopt?”, ”cu ce atitudine intru în sala de clasă?”, ”ce pot

face eu, profesorul, pentru a-i ajuta pe acești elevi?”, etc. Iar la final de oră, întrebarea care se cere este ”

ce i-am învățat eu, profesorul, astăzi, pe acești elevi?”
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În orice școală, atât elevii, cât și profesorii își doresc ca activitățile desfășurate să fie plăcute,

învățarea să fie utilă, cunoștințele interesante, iar lecțiile să fie organizate folosind metode diverse și

interactive. Pentru a stimula învățarea eficientă a elevilor este necesară acordarea permanentă a

feedback-ului. Profesorul trebuie să ia în considerare efectul pe care feedback-ul acordat îl are asupra

elevilor, astfel încât aceștia să nu fie descurajați, ci să aibă încredere în forțele proprii pentru ca

activitatea să se desfășoare permanent cu rezultate în continuă creștere. Profesorul trebuie să știe să

transmită entuziasmul, curiozitatea și motivația de a descoperi lucruri noi și de a studia, acesta fiind ca

un proces de dobândire a cunoștințelor. Când activitatea didactică se manifestă cu pasiune și interes față

de elevi, procesul de învățare se formează într-un context relațional pozitiv și interesant. Deci, cu cât

profesorul îi oferă copilului mai multă experiență pozitivă, cu atât mai mult îi permite să-și dezvolte

abilități sociale, de autostăpânire a emoțiilor, a diferitor situații și să aibă rezultate bune la școală. Între

elevi și profesori este ideal s ă existe o comunicare activ ă, eficient ă. Profesorul trebuie să țină cont de

faptul că dialogul deschis sparge barierele, iar un copil se simte confortabil și este sincer când i se

vorbește pe ton calm. Orice profesor este necesar să cunoască resursele pe care le are elevul și să le

valorifice, astfel acesta devine nu doar un elev bun, ci și un coleg bun. Atmosfera destinsă are efect

pozitiv asupra elevilor. Dacă profesorul se află în fața unui elev cu un comportament neadecvat, sunt

necesare metode de remediere a acestui comportament, de monitorizare a elevului, de a i se atrage

atenția spre învățare prin includerea în activități, prin a fi scos mai des la tablă, prin a fi încurajat pentru

a-i întări imaginea pozitivă.

Profesorul clasic, personaj sobru și autoritar, distant și sever, care „predă” un set de cunoștințe,

apoi „pretinde”, examinează și notează. Arma sa cea mai de temut este catalogul și uneori alte sancțiuni

care au scopul de a obține ceea ce vrea de la elevi. Acest model intercalează în relația profesor-elev o

distanță ca „de la cer la pământ”, comunicarea fiind univocă, de la profesorul care știe aproape totul, la

elevul care nu știe aproape nimic. Acest profesor nu va coborî niciodată din „sfera sa înaltă”, va fi

misterios și greu accesibil și asta pentru că nu este nepregătit pentru o relație de comunicare cu elevii. El

nu are puterea de a se racorda la problemele elevilor, de a lăsa la o parte inhibiții și false pudori.

Profesorul democratic, cel mai bun dintre profesori, este reformator, va cere „formație și nu

informație”, se va implica într-o relație permisivă și democratică, deschisă și amicală cu elevii. Între

aceștia se instaurează un climat de comunicare liberă, deschisă și complexă. Acest model de profesor va

ști să-și momească elevii cu o retorică a utilității practice, a aplicațiilor multiple și neașteptate ale

disciplinei sale. Va ști să înlăture riscurile pe care le presupune relația de comunicare apropiată cu elevii:

familiarismul și eroarea în formularea soluțiilor și sfaturilor date elevilor. În mediul școlar se consideră

foarte importante aptitudinile pedagogice indispensabile muncii de educator. Aceste aptitudini vizează

două direcții majore de manifestare: una privind măiestria didactică, ca modalitate aptitudinală de

predare-învățare-evaluare a cunoștințelor, și a doua, măiestria educațională, ca modalitate de stabilire a

unor relații de comunicare optimă a unui climat educativ, afectiv favorabil implicării voluntare a
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elevului. Ambele calități sunt necesare unui bun dascăl și absolutizarea uneia în defavoarea celeilalte,

depărtează cadrul didactic de scopul său major. Ca o observație finală trebuie să nu uităm că buna

disciplină se bazează pe relații de atenție și grĳă pe termen lung, deoarece relațiile sunt de natură

emoțională nu mentală, trebuie să le transmitem elevilor noștri multe mesaje de genul „Simt”, „Mă simt”.

Trebuie să învățăm să spunem „Bine!” în moduri diferite pentru a-i motiva pe elevi. Când un profesor

simte o responsabilitate personală pentru succesul elevilor săi, el nu va fi absent. Un profesor fericit îi va

face și pe elevii săi fericiți.

Mulți profesori cu experiență știu că realizarea de conexiuni semnificative cu elevii este una

dintre cele mai eficiente modalități de a preveni întreruperile în primul rând, dar și comportamentele

nedorite din timpul orelor. Dacă ne vom focusa pe stabilirea, menținerea și restabilirea relațiilor cu

elevii, vom observa o creștere a motivației în rândul acestora, și o scădere a comportamentului

perturbator, fâcând ca timpul petrecut în clasă să fie mai valoros și mai productiv.

O sală de clasă cu elevi agitați care nu se pot concentra asupra lecției reprezintă o priveliște

descurajantă, dar prea obișnuită pentru mulți profesori. Cum vom reuși să gestionăm acea clasă? Cum

vom reuși să ne eficientizăm munca și relațiile cu acei elevi? Ce anume din comportamentul nostru

poate duce la construirea unei relații puternice cu aceștia? Care este cheia pentru un management

efficient al clasei?

Există studii care susțin ideea că relațiile puternice profesor-elev au fost considerate de mult

timp un aspect fundamental al unei experiențe școlare pozitive, iar atunci când aceste relații sunt

deteriorate, bunăstarea elevilor poate fi afectată, ceea ce duce la probleme de învățare și

comportamentale.

Există un tip de abordare, numită Stabilire-Menținere-Restaurare, pentru a construi

interacțiuni pozitive cu elevii și pentru a le crește sentimentul de apartenență. Construirea relațiilor se

poate împărți în trei faze: prima întâlnire, menținerea pe tot parcursul anului școlar și punctele în care o

relație poate suferi daune, cu strategii utile pentru fiecare fază.

1. Stabilirea relațiilor sau Cum să începeți orele într-o notă pozitivă

La începutul anului școlar / sau a orei profesorul trebuie să-și facă timp pentru stabilirea relațiilor,

cu scopul de a se asigura că toți elevii au un sentiment de apartenență caracterizat prin încredere,

conexiune și înțelegere. Pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cultivarea

relațiilor pozitive poate oferi „efecte de protecție” care îi ajută să rămână concentrați pe învățare.

Ce poate face un profesor pentru a stabili o relație pozitivă cu elevii săi?

� Stabiliți un set de reguli de comportament. Acest lucru se poate face la început de an școlar sau la

prima oră cu elevii la disciplina dvs. Regulile se stabilesc de comun acord, prin negociere daca

este nevoie, ținând cont că dvs., profesorul, sunteți cel care conduce discuția, canalizând-o spre

obiectivele propuse.
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� Arătați-le că vă pasă! Profesorul poate avea întâlniri unu-la-unu cu elevii săi, pentru a-i

cunoaște mai bine. Acest lucru se poate întâmpla chiar și într-o pauză sau într-o oră stabilită de

comun acord. Scopul este acela de a-l cunoaște mai bine, de a ”aduna” informații și de a

le ”depozita” pentru a ajuta la atenuarea conflictelor în viitor, la abordarea unui eventual

comportament perturbator sau în cazul în care trebuie oferit un feed-back constructiv.

� Sărbătoriți realizările și oferiți recunoaștere la nivel de școală. Surprindeți-vă elevii când fac o faptă

bună cu o vorbă apreciativă în fața altor elevi. Lăudați-le realizările, munca și afișați-o în clasă/

școală.

� Încurajați-i! Profesorul trebuie să încurajeze activitățile conduse de elevi. Elevii se simt mai

investiți în învățarea lor dacă li se oferă posibilitatea de a-și împărtăși interesele. Profesorii se

pot lăsa deoparte, pot sprĳini și asculta. Jocurile de rol sunt binevenite, de cele mai multe ori

schimbarea rolului din elev în cel de profesor are un efect benefic asupra comportamentului

indezirabil al elevilor.

� Urați-le elevilor ”Bun venit!”în clasă. La prima ora a dimineții sau la începutul fiecărei ore,

activități precum saluturile pozitive la ușă și întrebările de tip ”spargerea gheții” ajută la crearea

unei atmosfere calde în clasă.

� Folosiți tehnici de comunicare pozitivă. Puneți întrebări, descoperițil-le interesele. Întrebările

deschise, ascultarea reflexivă, declarațiile de validare, expresiile de entuziasm sau interes și

complimentele îi ajută pe elevi – în special pe cei timizi sau introvertiți – să contribuie cu opinii

în discuțiile de la clasă si să-și exprime părerile pe anumite teme. Chiar dacă începutul va fi

întotdeauna mai timid, fiecare pas trebuie apreciat verbal.

2. Menținerea relațiilor

Ca orice relație, fără o întreținere activă, relațiile se pot deteriora în timp. Profesorii se pot concentra

prea mult pe ”informare”, pe conținut sau pe ce ”trebuie predat” și nu suficient pe sprĳinirea bunăstării

emoționale a elevilor, utilizând încet timpul acumulat inițial cu elevii.

Ce poate face un profesor pentru a menține relațiile pozitive deja stabilite?

Profesorii pot menține relații continuând să implementeze strategiile de mai sus și, în plus:

� Fiți la curent cu ce se întâmplă. Profesorul poate lua notă și trebuie să știe de

interacțiunile pozitive și negative ale elevilor.

� Verificață în mod constant elevii, întrebându-i cum se descurcă, dacă au nevoie de

sprĳin și de ce fel de sprĳin ar putea avea nevoie. Acest lucru nu e necesar să se întâmple

cu toți elevii deodată, ci pe rând, dar în mod constant.

� Recunoașteți un comportament bun și îl apreciază ca atare. Când profesorii își

concentrează atenția asupra comportamentului pozitiv, comportamentul perturbator

este stopat înainte de a deveni o problemă.



32

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

� Empatizați cu elevii atunci când implementați o consecință:„Știu că îți place foarte

mult să stai cu prietenii tăi, dar să stai de vorbă în oră te face să rămâi în urmă cu munca

ta, iar dacă continui să vorbești în timpul orei va trebui să-ți mut scaunul”
� Identificați momentele specifice pentru a oferi laude

� Oferiți corecții pozitive nonverbale ( high-five, bătaie usoară pe spate, tragi cu ochiul,

aprobi cu capul, degetul mare în sus, îmbrățișare –unde se poate și este cazul)

3. Restaurarea relațiilor sau Cum să reparați răul înainte că lucrurile să se

înrăutățească.

În cele din urmă, interacțiunile negative, cum ar fi neînțelegerile, conflictele sau criticile pot

slăbi o relație profesor-elev. Dacă aceste interacțiuni negative sunt lăsate neabordate, elevii se pot simți

demotivați și pot fi mai puțin dispuși să participe la activități. De asemenea, pot avea mai multe șanse să

se comporte greșit, creând daune suplimentare. Prin urmare, este important ca profesorii să se

„reconecteze în mod intenționat” cu elevii pentru a readuce relația la o stare pozitivă.

Ce pot face profesorii când relațiile au nevoie de ”reparații”?

� Discutați cu elevul în particular despre situația sau comportamentul problemă.

� Iertați elevul si luați-o de la capăt. Acordați-le o a doua șansă.Oferiți ocazia de a-și cere scuze.

Profesorii ar trebui să evite situația ca greșelile să ”planeze” deasupra capului elevului, oferindu-

le în schimb șansa de a și le repara prin lucuri bune și fapte pozitive.

� Asumați-vă responsabilitatea pentru propriile greșeli. Profesorii trebuie să evite să dea vina pe

elevi atunci când lucrurile merg prost și să se gândească: „Ce aș fi putut face pentru a evita

problema în primul rând?” ” Unde am greșit? Ce aș fi putut schimba? Cum aș fi putut proceda

altfel?”. Nu ar trebui să le fie jenă să își ceară scuze atunci când acest lucru este necesar – acest

lucru ajută la construirea încrederii cu elevii. În această relație profesorul este adultul, iar elevul

este plastilina care poate fi modelată.

� Arătați empatie. Fiecare poveste are două laturi și un profesor poate recunoaște că elevii pot

avea o perspectivă diferită despre ceea ce s-a întâmplat.

� Concentrați-vă pe soluții, nu pe probleme. Profesorii pot lucra/colabora cu elevii pentru a găsi o

soluție pe care toată lumea o consideră corectă.

� Separați fapta de cel care o comite. Este important să critici comportamentul, nu persoana. Dacă

profesorii etichetează copiii drept „elevi cu probleme”, există pericolul ca aceștia să interiorizeze

acea etichetă, ceea ce face mai probabil ca aceștia să repete comportamentul în viitor.

În toată această strategie, profesorul trebuie să fie foarte atent la ce fel de semnale transmite

elevilor, prin modul de adresare către elevi, atât cel verbal, cât și cel nonverbal. Atunci când oamenii se

află într-o poziție de autoritate asupra celorlalți, folosirea unui limbaj care nu validează din partea lor-

un limbaj care comunică faptul că cealaltă persoană este imperfectă sau incompletă-poate avea un impact

pe un termen mai lung decât realizează ei. Mulți elevi nu pot interpreta foarte bine situațiile sociale, dar
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mesajele negative din partea profesorilor ajung la ei tare și clar și persistă în mintea lor ani de zile, mult

mai viu decât o lecție predată. Expresii de genul ”tu nu mai cânta, doar mișcă-ți buzele”, ” tu nu mai

citești pentru că citești prea încet”, ”tu nu poți decupa/desena/, doar colorează”, ”tu nu poți alerga, stai

pe bancă”, ”tu esti mereu ultimul”, ”tu nu știi să scrii”, etc., pot răni un copil mult mai mult decât ne-am

imagina și îl pot invalida în propria-i minte pe întreaga viață. Evident, profesorul nu intenționează să-l

rănească, dar acest tip de invalidare inconștientă are mereu un preț pe care copilul îl va plăti.

Profesorul transmite, de asemenea, și semnale nonverbale, care pot invalida munca unui elev

sau comportamentul acestuia: de exemplu, o tăietură cu rosu pe caiet, un mare X care marchează un test

sau o fișă de lucru, transmite un semnal de judecată și învinovățire.

Dar așa cum mesajele negative persistă în mintea unui copil, și mesajele pozitive persistă la fel de bine.

Spuneți-i unui copil care abia învață să scrie și căruia îî place să scrie, dar n-a știut, ”ai scris foarte bine”

și îi veți schimba modul de gândire. Sau chiar viața.

Cum putem, atunci, folosi limbajul astfel încât să nu dăuneze, ci pentru a susține învățarea unui copil?

Prima regulă: nu faceți rău! Căutați cuvinte care să nu lezeze, să nu eticheteze și să nu umilească, vorbiți

despre situație/ comportament, nu despre copil.

Tabelul de mai jos conține câteva exemple de afirmații negândite care transmit un semnal ”că ceva este

în neregulă cu tine” și alternative care deschid calea pentru o învățare mai constructivă. Principiul

fundamental pentru fiecare alternative este: în loc să te referi direct la elev, descrie ce face acel copil;

permite-i elevului să devină partenerul tău pentru a decide ce puteți face în continuare.

Atunci când spui… Ei ar putea auzi… Dar ai putea oferi oportunitate de învățare,

spunând…

”Nu înțelegi…” ”nu ești capabil să

înțelegi…”

”Ai încercat să o privesti și așa?”

”Deci iar ți-ai uitat…” ”ești iresponsabil” ”Ce crezi că am putea face pentru a nu mai

uita…?”

”Ești atât de încet” ”ești prost” ”Ai nevoie de ajutor la partea asta a sarcinii?”

”Nu, n-ai dreptate!” ”Ești prost, taci din gură!” ”Cum ai ajuns la acest răspuns? Sau ” Este un

răspuns bun, dar nu e chiar pentru problema pe

care o discutăm aici”

”Tu te străduiești mult, dar

oricât te-ai strădui, tot nu vei

lua un 10!”

”Întotdeauna vei fi prost,

oricât de mult te-ai

strădui”

”Am observat că progresezi. Mă bucur să văd că

te-ai pregătit.”

(adaptare după Senge, P. Școli care învață: a cincea disciplină aplicată în educație”, 2016, p. 224)
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Concluzii: managementul eficient al clasei începe cu construirea relațiilor. Relațiile devin eficiente când

se bazează pe încredere, respect, înțelegere. Când elevii simt un sentiment mai mare de apartenență, este

mult mai probabil să fie implicați din punct de vedere al învățării și mai dornici să demonstreze un

comportament pozitiv. În încercarea de a face bine cât mai bine, de a fi cu adevarat într-o relație

autentică cu elevii noștri, îndreptându-ne gândurile spre interior, explorând munca noastră de-o viață la

catedră, care pentru mulți dintre noi nu mai este o vocație, ci o pasiune, putem să spunem un singur

lucru: predăm ceea ce suntem!

Nicio învățare semnificativă nu are loc fără o relație semnificativă.” –Ronald J.Comer
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INTERDICIPLINARITATEA – FORMĂMODERNĂ

DE ORGANIZARE A LECŢIILOR DEMATEMATICĂ

LA CICLUL PRIMAR

Prof. Înv. Preșc. Dimitriu-Mihail Maria-Aura

Şcoala Gimnazialã Nr. 1 Tuzla G.P.N. Nr. 1 Tuzla, structură

Prof. Înv. Primar Ilie Nicoleta-Mădălina

Liceul Tehnologic ,,Crucea”

Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare de cunoaştere, care a pus

graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate constă în

aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor care sunt analizate separat.

Prin interdisiciplinaritate se creează:

� Acoperirea rupturilor dintre discipline. Autosuficienţa şi caracterul închis al disciplinelor au creat “pete albe” pe

harta cunoaşterii, formate între discipline, ori au condus la izolarea şi la lipsa corelaţiilor între conţinuturile diverselor

discipline (scop epistemologic şi pedagogic).

� Sinergia câmpurilor disciplinare, atât la nivelul cercetării ştiintifice, cât şi la nivelul curricumului (scop praxiologic

şi pedagogic).

� Construirea, prin educaţie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile capabile să sprĳine deciziile cele mai

potrivite (scop psihopedagogic).

� Rezolvarea de probleme poate fi considerată cea mai importantă forţă motrice a integrării, datorită relevanţei sale

practice. Problemele cu care ne confruntăm în viaţa profesională, socială sau personală impun judecăţi şi decizii care nu

sunt, de regulă, limitate în jaloanele disciplinare. Aceste probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor impune

corelaţii rapide şi semnificative, sinergie şi actiune contextualizată (scop social şi pedagogic).
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În mod tradiţional, conţinutul disciplinelor şcolare a fost conceput cu o accentuată independenţă a unor

discipline faţă de altele, adică fiecare disciplină de învăţământ să fie de sine stătătoare. Astfel, cunoştinţele pe care

elevii le acumulează, reprezintă cel mai adesea un ansamblu de elemente izolate, ducând la o cunoaştere statică a

lumii. Aceste aspecte sunt în contradicţie cu varietatea mare a legăturilor şi interacţiunilor dintre fenomene şi cu

caracterul dinamic al acestora.

În aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii, interdisciplinaritatea este absolut obligatorie, având

în vedere aplicabilitatea directă în practică a matematicii şi a ştiinţelor naturii. Interdisciplinaritatea în cadrul

acestei arii curriculare înseamnă studii şi acţiuni în planul conţinuturilor şi al metodologiilor, care să ofere

cunoaşterea fenomenelor în dinamica lor, deschizând calea spre sinteze generalizatoare. Succesul în activitatea

tinerilor este posibil, numai dacă aceştia pot să coreleze interdisciplinar informaţiile obţinute din lecţii.

Interdisciplinaritatea între matematică şi ştiinţele naturii, se realizează în special în planul

conţinuturilor, având matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare, experimentare, formulare

de legi, teoretizare) fiind realizat în spirit matematic. Ştiinţele naturii au devenit mari consumatoare de

instrumente matematice. De cele mai multe ori, matematica devansează teoretic celelalte ştiinţe, deschizând

drumuri, construind modele. Un învăţător talentat nu explică, doar, elevilor faptul că fără cunoştiinţe matematice

nu poate studia ştiinţele naturii, ci reuşeşte să-i conştientizeze în mod real, făcându-i să-şi impună stiluri de lucru

adecvate.

Interdisciplinaritatea între matematică şi cunoaşterea mediului se realizează şi în planul strategiilor

didactice, atât ca forme de organizare a lecţiei, ca metode folosite în transmiterea cunoştiinţelor, cât şi ca metode

de verificare şi evaluare.

Pentru realizarea unei bune interdisciplinarităţi se impun câteva exigenţe :

- profesorul să aibă o temeinică cultură generală;

- profesorul să cunoască bine metodologia obiectului său de specialitate, dar şi a celorlalte obiecte din aria

curriculară;

- elevii sã fie conştientizaţi de existenţa interdisciplinarităţii obiectelor de învăţământ;

- realizarea unor programe care sa includă teme cu caracter interdisciplinar.

În condiţiile actuale, în care profesorii trebuie să creeze programe, realizând C.D.S.,

interdisciplinaritatea în cadrul unei arii curriculare poate constitui un punct de plecare. Având în vedere cele
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arătate mai sus, consider că interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie aplicat, o modalitate de

gândire şi acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a vieţii economico-sociale.

Realizarea interdisciplinarităţii presupune aportul creator al învăţătorului. Aceasta se poate manifesta

astfel:

- la nivelul autorilor de planuri, programe şi manuale şcolare, teste sau fişe de evaluare a performanţelor

elevilor, care pot avea caracter disciplinar sau interdisciplinar;

- la nivelul învăţătorilor în procesul didactic de învăţare şi evaluare, în activităţile extradidactice şi alte

activităţi specifice.

Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi apţi să

realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc exersarea principalelor procese

ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre fenomenele

lumii reale.În ceea ce privește activitățile matematice, abordarea interdisciplinară ajută cadrul didactic să obțină o

serie de avantaje:

- ajută școlarii să sesizeze relația matematicii cu alte discipline, să vadă că matematica face parte din viața de zi cu zi

şi să stabilească legături între conținuturi;

- ajută copiii să identifice metode de abordare comune unor discipline aparent opuse;

- oferă un arsenal mult mai bogat de abordare a conținuturilor matematice decât activitățile monodisciplinare;

- se pot desfășura în orice moment al zilei atât la activitățile pe domenii experențiale, cât și la activitățile alese și de

dezvoltare personală;

- se concentrează pe implicarea directă în activitate pe stimularea atenției, memoriei, gândirii critice și divergente,

imaginației și limbajului copiilor, pe dezvoltarea colaborării, a spiritului critic;

- încurajează școlarii să caute și să descopere soluții diverse la probleme;

- prin metodele utilizate, activitățile matematice interdisciplinare îndrumă școlarii spre sesizarea multitudinii de forme

prin care se pot însuși conceptele matematice și spre observarea punctelor comune între matematică și alte discipline;

- activitățile matematice interdisciplinare oferă învăţătoarei o paletă mult mai largă de abordare a obiectivelor decât

cele monodisciplinare, ceea ce înseamnă că ea are la înemână un arsenal mult mai bogat de stimulare, de activizare a

școlarilor.
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Avantajele activităților interdisciplinare sunt astfel multiple, valențele lor formative au fost

recunoscute de educația școlară actuală, dar, ca orice formă de organizare, și activitățile interdisciplinare au câteva

limite. Printre acestea enumerăm:

a) pericolul de generalizare prea mare a conținuturilor și de a nu se concentra atenția suficient pe un obiectiv

matematic; dar, deși într-o activitate interdisciplinară, care durează la clasa a II-a, în medie 45 de minute, sunt abordate mai

multe discipline alături de matematică, totuși activitățile matematice nu se opresc doar la cele patru ore de curs obligatorii

stabilite pe săptămână, ci se regăsesc de multe ori în timpul activităților din şcoală, ceea ce remediază acest pericol.

b) pericolul de activizare prea puternică a copiilor, ceea ce duce la oboseală și la scăderea atenției; remedierea

acestui obstacol depinde de capacitatea învăţătoarei de a sesiza când apare acesta și de a stabili acele strategii prin care să îl

remedieze: să alterneze metodele active cu cele tradiționale, formele de organizare sau materialele didactice;

c) necesitatea folosirii unei cantităţi mari de materiale didactice, dar şi acesta poate fi transformat într-un

avantaj, dezoltându-le copiilor un comportament civic;

d) nevoia de timp, activităţile de tip interdisciplinar necesită mai mult timp. Dar şi acest dezavantaj se poate

remedia prin exerciţiu, pe măsură ce se realizează astfel de activităţi cu caracter interdisciplinar, elevii se obişnuiesc.

Cu toate că dezavantaje există, cum este și normal, acestea nu pot însă umbri însă seria mult mai mare

de avantaje pe care le au.

Fără a urmări eliminarea monodisciplinarității din activitatea didactică matematică din scoala, prezenta

lucrare nu vrea decât să aducă, alături de alte cercetări axate pe problema interdisciplinarității, un argument în

favoarea deschiderii cadrelor didactice spre această formă de organizare a activității matematice. Alături de jocul

didactic matematic monodisciplinar, activitățile matematice interdisiciplinare, fie că se desfășoară sub formă de

jocuri didactice, în care se folosesc metode moderne active, fie sub formă de experimente, memorizări, cântece,

ghicitori, fie că se desfășoară cu întreaga clasă, pe grupe sau individual, și indiferent de momentul zilei, contribuie

cu certitudine la implicarea activă a școlarilor în procesul însușirii noțiunilor prematematice, dar și la dezvoltarea

globală a personalității lor pentru integrarea în etapa următoare de şcolaritate.

Consider că proiectarea şi implementarea activităţilor de tip interdisciplinar duce într-adevăr la

creşterea eficienţei activităţii didactice şi a gradului de implicare a tuturor elevilor în actul propriei învăţări, iar

acest lucru se datorează în mare parte atât capacităţilor intelectuale ale elevilor, cât şi însuşirii corecte a metodelor

diverse de predare a cunoştintelor.
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Inovații interdisciplinare în predarea literaturii române

Autor: Drăguş Georgeta
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Liceul Tehnologic de Vest, Timişoara

Ideea de baza a interdisciplinarităţii constă în faptul că, pe de o parte, aparatul conceptual şi

metodologic al mai multor discipline este utilizat în interconexiune pentru a examina o temă, o

problemă, dar mai ales pentru a dezvolta competenţe integrate/transversale/cross-curriculare. Pe de altă

parte, la nivel interdisciplinar apar deja transferurile metodologice şi conceptuale dintr-o disciplină în

alta.

Una din limitele şcolii româneşti actuale este dependenţa elevului de notă. Simţul valorii de sine

la copil şi la adolescent depinde substanţial de diagrama notelor obţinute. Neridicându-se la nivelul

notei dorite, elevul se socoteşte un ,,învins” şi reacţionează ca atare, ceea ce poate reprezenta o

perspectivă sumbră pentru întreaga sa viaţă. Elevi buni şi dotaţi din punct de vedere intelectual

clachează lamentabil şi se demotivează iremediabil din cauza unei autoproiectări subiective bazate pe o

notă mai slabă sau pe neobţinerea premiului/locului dorit la concursurile şcolare. Poate că o perspectivă

interdisciplinară ar putea înlătura aceste proiectări deformate, periculoase şi dependenţa oarbă a elevului

de nota obţinută, meritată sau nu.

Perspectiva de organizare interdisciplinară a conţinuturilor nu implică abandonarea noţiunii de

disciplină. Disciplinele de învăţământ cu metodele şi epistemologia lor proprie sunt considerate drept

necesare atât pentru o formare intelectuală şi semantică, cât şi pentru o bună întelegere a lumii. Acest

model de organizare a curriculumului prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje. În primul rând,

conceptele şi organizarea conţinutului din această perspectivă favorizează transferul de cunoştinţe şi

rezolvarea de probleme noi, permit o vedere mai generală şi o decompartimentare a cunoaşterii umane.

Însă tratarea interdisciplinară trebuie să evite tendinţa de generalizare abuzivă şi de însuşire a

unor ,,cunonştinţe şi deprinderi dezlânate.”

Există caracteristici şi argumente ale activităţilor interdisciplinare pentru integrarea lor într-un

proiect curricular naţional: traversează barierele disciplinelor, producând conexiuni semnificative,

concentrate pe arii tematice mai largi. Învăţarea devine un proiect al elevului, îndrumat, orientat,

animat de către dascăl, care este managerul unei situaţii de învăţare. Participarea elevilor se realizează pe

tot parcursul activităţilor desfăşurate, fundamentate pe principiul învăţării prin acţiune practică cu
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finalitate reală, iar accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga clasă. Abordarea realităţii

se face prin demers global, graniţele dintre discipline topindu-se într-un scenariu unitar în care tema se

lasă investigată cu mĳloacele diferitelor domenii de cunoaştere.

Temele interdisciplinare au o certă valoare pedagogică materializată în obiective cu un înalt

caracter formativ: oferă elevilor posibilitatea de a se exprima pe ei înşişi şi elevul se poate manifesta

plenar în domeniile în care capacităţile sale sunt cele mai evidente; situează elevul în miezul acţiunii,

rezervăndu-i un loc activ şi principal; împreună cu dascălul său, elevul poate să imagineze, să

construiască pe plan mental, să investigheze, să exploreze, să creeze, să transpună în practică, să găsească

mĳloacele şi resursele de traducere în fapt a ceea ce a prefigurat. Lecţia bazată pe interdisciplinaritate

cultivă cooperarea şi nu competiţia. Strategiile didactice interdsciplinare trebuie să aibă la bază învăţarea

prin cooperare, superioară învăţării competitive şi individuale. Învăţarea prin cooperare antrenează şi

dezvoltă procese cognitive superioare, formează abilităţi de comunicare optime, îmbunătăţeşte

motivaţia, stima de sine şi are o acţiune formativă superioară asupra personalităţii elevilor

preadolescenţi şi adolescenţi. De aceea, este cerută încurajarea interacţiunilor în clasă pentru colaborare

în uilizarea resurselor, în organizarea activităţii, în discutarea rezultatelor învăţării individuale, în

comentarea experienţelor individuale, în confruntarea ideilor şi soluţiilor. Dar este şi un mod de

exersare a limbajului ca exprimare, ca argumentare logică, ca stil de prezentare, ca îmbinare a diferitelor

forme de comunicare şi de expunere a ideilor. Astfel, se instalează un climat de tip democratic, în care

fiecare elev, dar nu singur, izolat, ci împreună cu ceilalţi participă la propriu în utilizarea resurselor, în

investigare, în formularea de idei, pune întrebări, discută, compară, analizează critic, receptează ideile şi

metodele celorlalţi, se regăseşte în unele dintre acestea şi participă la sinteze. Elevul se deprinde de

timpuriu cu strategia cercetării, îşi însuşeşte metode de muncă similare celor ştiinţifice, învaţă să creeze

o situaţie problematică, să emită ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor investigate, să facă pronosticuri

asupra rezultatelor posibile, să examineze şi să mediteze, să formuleze idei şi să exprime puncte de

vedere diferite. Aceste activităţi sunt şi instrumente de apreciere diagnostică şi prognostică, întrucât

indică măsura în care elevii prezintă sau nu în mod real anumite aptitudini şi le testează capacităţile

intelectuale.

Interdisciplinaritatea se aplică, în special, în cadrul lecţiilor de recapitulare şi sistematizare a

cunoştinţelor şi al lecţiilor de creaţie. De aceea, am considerat că este oportun să realizăm în parteneriat

un proiect didactic interdisciplinar cu tema: ,,Psalmii biblici şi Psalmii arghezieni ”-lecţie deschisă la clasa a

XII-a D2, predată în parteneriat de profesoarele de limbă şi literatură română şi, respectiv, de religie.

Atunci când literatura română se întâlneşte cu religia şi cu tehnica de prezentare PowerPoint la tabla

inteligentă, se creează un ,,construct” educativ inovator, în concordanţă cu spiritul timpului.

Apelul la tabla inteligentă s-a realizat în momentul de captare a atenţiei şi filmul în PowerPoint

cu lăcaşuri de cult şi alte reprezentări religioase sau din biografia argheziană a funcţionat ca
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un ,,preambul” la elementele de interdisciplinaritate care au fost proiectate pe parcursul lecţiei.

Dezbaterea care a precedat activitatea pe grupe a conţinut întrebări problematizante si de

transfer la viaţa reală, de tipul: ,,Ce sentimente vă inspiră filmul?”, ,,Care e psalmul tău de suflet şi de

ce?”, ,,Credeţi că Arghezi este un spirit autentic religios?Argumentaţi.”, ,,Credeţi că credinţa în

Dumnezeu se află la răscruce şi ce soluţii propuneţi?”, ,,Credeţi că doar în momentele de răscruce, de

încercări în viaţă, trebuie să invocăm puterea divină? Argumentaţi.”

Pe parcursul lecţiei, tabla inteligentă a mai fost folosită de două ori: în momentul median al

lecţiei pentru derularea sarcinilor de lucru pe grupe şi, la final, după evaluare, când le-am pregătit

elevilor o surpriză: lecţia a fost filmată şi fotografiată, iar, în final, imaginile cele mai reuşite au fost

proiectate la tabla inteligentă, element care a contribuit la autoevaluarea clasei.

Itinerariul interdisciplinar presupune înlăturarea ideilor preconcepute care pot influenţa

procesul de creaţie: În cadrul acestui proiect am mai recurs şi la alte strategii creative: fiecare grupă a

avut ca sarcină de lucru crearea unui psalm modern care să conţină câte două cuvinte din Psalmii biblici şi

câte două din Psalmii arghezieni, apoi desenarea ,,copacului pribeag uitat în câmpie”, metaforă centrală a

Psalmilor arghezieni.

Tabla inteligentă, proiecţiile în PowerPoint (dacă nu ,,sufocă” lecţia) şi desenarea copacului

reprezintă alte ,,punţi” interdisciplinare, prin care competenţele elevilor, dezvoltate într-un domeniu,

sunt transferate în alte domenii ale cunoaşterii.

Abordările interdisciplinare, chiar dacă nu sunt aplicate de fiecare dată prin intermediul unor

metodologii didactice pretenţioase sau sofisticate, contribuie la dezvoltarea unor reprezentări culturale

integratoare, precum şi a unui univers afectiv şi atitudinal coerent-obiectiv general fundamental al

studiului limbii şi literaturii române în şcoală.

Rolul profesorului de limba română este acela de a-i cultiva elevului emoţii şi atitudini, dar şi

încrederea în faptul că nu acumularea de cunoştinţe este cheia reuşitei, ci o bună cunoaştere a sinelui şi

gestionarea emoţiilor în întregul lor ansamblu, căci acestea sunt aspectele ce guvernează autocontrolul,

capacitatea de automotivare, reuşita socială. Analizarea şi interiorizarea unor calităţi umane-empatia,

arta de a asculta, de a rezolva conflicte, de a-ţi gestiona frustrările sau de a-ţi expune adecvat un punct de

vedere-conduc la adevărata reuşită şcolară. Elevul va înţelege că adevăraţii premianţi ai vieţii sunt cei

care au o bună intuiţie a caracterului uman şi care ştiu să se raporteze corect la sine şi la semenii săi.

Adevăratul învingător este cel care ştie să realizeze relaţii interumane de calitate şi să aibă un ridicat simţ

al valorii de sine, căci viaţa nu-ţi cere să reproduci definţii, ci să ştii să valorifici oportunităţi, să fii

eficient şi cooperant, pentru a fi acceptat şi apreciat de către semenii tăi.

În concluzie, cea mai importantă şi dificilă problemă o constituie aceea de a găsi articulaţiile
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interdisciplinare în organizarea curriculmului. În învăţământul clasic, monodisciplinar, această

problemă este neglĳată. Fiecare dascăl predă o disciplină izolată aproape complet de celelalte, iar elevul

este pus zilnic în situaţia de a participa la cinci-şase ,,spectacole" de câte o oră fiecare, complet diferite

unul de celălalt, fără nicio legătură între ele. Organizarea curriculumului este optimă numai dacă

graniţele dintre discipline şi materii sunt depăşite prin corelaţii interdisciplinare, demers prevăzut de

noua proiectare curriculară.
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Strategii didactice interactive in vederea stimulării

creativităţii elevilor

PROF. GEORGESCU CAMELIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.117 BUCUREȘTI

METODE INOVATIVE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE.

Strategiile didactice interactive au în vedere provocarea şi susţinerea învăţării active în cadrul căreia
cel ce învaţă acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, personală, proprie.

Lecţiile interactive reprezintă formele cele mai eficiente care favorizează procesul învăţării, al
perfecţionării pregătirii profesionale.

Interactivitatea are la bază relaţiile reciproce elev-elev, elev-profesor şi se referă la procesul de
învăţare activă, în cadrul căreia cel care învaţă acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-
una nouă, personală şi interiorizată.

Strategiile didactice trebuie să promoveze:

� Angajarea învăţării temeinice a elevilor şi promovarea strategiilor cooperante;
� Ancorarea învăţământului în realitate, prin adoptarea formelor de învăţare cu mare aplicabilitate

şi eficiente;
� Introducerea noilor tehnologii de învăţare şi comunicare.

Nu numai cercetarea, dar şi experienţele cadrelor didactice cu metodele colaborative evidenţiază
efectul benefic al interacţiunii elevilor. Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de
celălalt pentru realizarea rezultatului urmărit arată că:

• elevii se implică mai mult în învăţare decât în abordările frontale sau individuale;

• odată implicaţi, elevii îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi celorlalţi ceea ce
experimentează, iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprĳinul înţelegerii;

• elevii acced la înţelegerea profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar
preda celorlalţi colegi ceea ce au învăţat.

Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de
cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev,
student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.
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In continuare va propun cateva experiente traite la clasa si incerc descrierea unor metode alternative
în predarea limbii și literaturii romane. Acestea sunt aplicate și descrise în cuprinsul lucrării fiind
însoțite și de materialele didactice rezultate. Metodele presupun introducerea interdisciplinarității și
așezarea elevului în centrul demersului educativ.

Vă propun câteva metode distractive, atractive şi nu în ultimul rând utile în receptarea textului
literar. În predarea limbii române, textele descriptive necesită multă atenţie şi tact pedagogic din partea
profesorului, deoarece nu sunt agreate de elevi. Orice tip de descriere li se pare dificilă şi nu le stârneşte
interesul. Chiar şi atunci când citesc o carte de acţiune, de aventură, un text de amploare epică, elevii sar
de multe ori peste pasajele descriptive. Disponibilităţile lor ludice, înclinaţia spre mişcare şi spre acţiune
îi fac pe cei mai mulţi incompatibili cu textul descriptiv.

Punând în discuţie subiecte despre interacţiunea între discipline, despre îmbinarea mai multor arte şi
asociindu-le cu ora de română, am constatat un grad de implicare sporit din partea elevilor, dar şi o
placere deosebită de a deveni creativi, actanti în demersul educativ, dornici de a-şi demonstra talente
nebănuite.

Am ales ca discipline care sa interacţioneze perfect cu limba română educaţia plastică, educaţia
muzicală și geografia.

Textul ,,Basmul toamnei” de Ionel Teodoreanu este scos din manualele noi, dar mie imi place să mă
joc cu el în continuare, deoarece are muzicalitate și stârnește imaginația copiilor. Tehnica a constat în
transpunerea conținutului într-un desen. Este o metodă simplă care poate fi folosită și în cazul textului
narativ, mai ales la verificarea lecturii. Astfel, elevii au realizat colaje şi desene deosebit de
expresive . ,,Îl începe o frunză – cu glasul stins de sfială, cu obrajii dogorâţi - şoptindu-i: ,, A fosst odat’!’’.
Dar şoapta îi sporeşte în freamăt răspândit prelung, şi frunzele, ‘mpreună, murmură întrebător :,, A fosst?
De departe gânsacul hotărăşte :,, A fosssst…’’ …… Prunii, deşteptaţi din toropeala verii, deschid ochi
vineţi, aiuriţi. Merele şi perele fug de prin aşternutul crengilor, zugrăvindu-şi chipurile colorate pe
feţele frunzelor, ca să nu le bage nimeni în samă fugă…. Gutuile îngălbenesc de spaima, privind pe sora
lor mai mare, Luna, care-a albit de groază pe marginea prăpastiei. Bostanii au cozi fudule, râd pe-
nfundate de fratele lor, Soarele, că-i berc.”
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Şi aşa de frumos descrierea s-a proiectat din carte în realitate, dar şi în sufletele şi în imaginaţia
copiilor. Fiecare imagine vizuală şi-a găsit formă şi culoare într-o lucrare. Până şi imaginile auditive
răzbat din colaj până la noi. Gazele bâzâie, ,,ciorile de zgura croncăne”. Şi pentru că tot am ajuns să
vorbim despre muzica naturii, să vorbim şi despre educaţia muzicală.

Să vă prezint un caz petrecut de curând. Ora de română : ”Doina este o specie a liricii populare în
care sunt exprimate sentimente puternice…etc.”, spun eu şi elevii mă privesc apatici. Recit doina ,,Mai
bădiţa, floare dulce,…..”. Parcă s-au mai trezit puţin din somnolenţă. ,,Dragii mei, e o doina de dragoste,
un descântec, etc.”. Nimic! Nicio sclipire în ochii lor. ”Ei ….am eu ac și de cojocul vostru”, zic în gândul
meu. ,,Data viitoare îmi aduceţi pe stick doine populare şi facem audiţie muzicală. Lecţia s-a terminat”.
Mare bucurie. ”Aţi auzit? Ne pune profa muzică.” Urmează şi obsedanta întrebare ”Ne daţi notă?”, ”
Sigur că va dau”. Ora de audiţie a fost divină. Am ascultat de la Grigore Leşe la Maria Ciobanu cele mai
frumoase doine ale românilor şi chiar au simţit şi au trăit drama mesajului acestui gen de text. Am
analizat şi limbajul, structura discursului liric, ora s-a transformat în magie. Bineînţeles că au primit şi
note, dar nimic nu se compară cu fericirea lor trăită împreună cu mine în această ora. Există și un secret,
dar pe care nu trebuie să îl știe nimeni. Am ascultat și alte genuri musicale și foarte mult le-a plăcut
Cedric…,,Ridică-te, Gheorghe, ridică-te , Ioane!”

O altă disciplină cu care ne-am împrietenit la ora de română a fost geografia. Mereu mi-a plăcut să
călătoresc cu elevii mei împreună cu personajele prin toate colţurile lumii, dar o experienţă unică ne-a
dăruit Apolodor, pinguinul din Labrador, îndrăgitul personaj al poveştii în versuri ,,Cărţile cu
Apolodor”, de Gellu Naum. Călătoria a fost magnifică, iar versurile textului ne-au încântat. Povestea
începe în Bucureşti. ,,La circ, în Târgul Moşilor, Pe gheaţă unui răcitor, Trăia voios şi zâmbitor Un
pinguin din Labrador. - Cum se numea? - Apolodor. - Şi ce făcea? - Cânta la cor. Deci, nu era nici
scamator, Nici acrobat, nici dansator; Făcea şi el ce-i mai uşor: Cânta la cor. (Era tenor) Grăsuţ, curat,
atrăgător’’. După o călătorie în jurul lumii plină de aventură, Apolodor ajunge la fraţii lui din Labrador.

Concluzia este că succesul vine doar când te apropii de sufletele elevilor, când le dezvolţi
sensibilitatea și le dai încredere că pot fi mult mai mult decât simple marionete în mâna păpuşarului,
când le dai libertatea să fie scriitorii propriului destin.
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GRĂDINIȚA

FACTOR DE SOCIALIZARE

IVANMIHAELA-ANCUȚA

GRĂDINIȚA CU P.N. MĂNEȘTI

I.1. Educatoarele și ceilalți adulți din grădiniță – factori de socializare
Pentru preşcolar intrarea la grădiniță nu este un eveniment social simplu ci unul destul de

important iar procesul adaptării la noua situaţie nu este unul facil pentru toți indivizii. Copilul care trece

pentru prima oară pragul gradiniţei, părăsind universul familiar de acasă trăieşte o aventură

surprinzătoare: acasă era singurul reprezentant al generaţiei sale, într-un mediu alcătuit din personaje de

dimensiuni şi de importanţă diferite, însă caracterizate prin faptul de a fi, toate, de neînlocuit. De la locul

său bine stabilit de părinţi, printr-o trecere mai mult sau mai puţin bruscă, se trezeşte într-un mediu

nou, de la care nu ştie ce să aştepte şi căruia nu ştie cum să-i răspundă. Primul fenomen care se produce

este o stare de tensiune, generată de efortul stocării de către copil a unei cantităţi excesive de informaţii

noi, între persoane pe care acum le vede pentru prima dată. Adaptarea, inclusiv de grup, se realizează ca

acomodare şi asimilare a ceea ce este important în caracteristicile grupului, ale solicitărilor pe care le

impune şi ale ofertelor de acceptare. (R. Vincent, 1972, p.77)

Comparativ cu familia, grădiniţa semnifică un cadru grupal mai larg aceasta presupunând, pe de

o parte, o cantitate de neprevăzut şi, pe de altă parte, impune cerinţe mai severe din punct de vedere al

comportamentului copilului preșcolar, dintre acestea se pot aminti: un orar mai diversificat şi complex

care implică noi solicitări de adaptare prin faptul că induce un disconfort discret dat fiind faptul că

preșcolarul până în perioada intrării la grădiniță parcurgea situaţii diverse, dar care nu presupuneau

programări stricte. Mai mult, grădinița reprezintă un mediu în caregradul de afecţiune este mai scăzut

decât în familie, există reguli mai stricte, o mai mare solicitare de a controla personal propria igienă şi

modul de a mânca astfel încât toate acestea solicită eforturi de adaptare din partea copilului. Trezindu-se

singur în faţa atâtor lucruri destul de neobișnuite, adevărul său absolut se clatinăși poate să se trezească

singur într-o lume nouă.
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Adaptarea la întreg ansamblul cerinţelor ce se exprimă faţă de el este reprezentată de adaptarea

la trei planuri ale conduitelor: planul deservirii, planul activităţilor obligatorii şi planul integrării în

colectivitate. (U.Şchiopu, 1995, p.127)

Dacă în perioada anterioară grădiniței, în cadrul familiei s-a realizat o bună socializare, de

aceasta depinde acum gradul de adaptare. O adaptare bună este caracterizată de acțiuni pline de

curiozitate şi investigaţie activă, de relaţii rapide cu cei cu care va interacţiona în acest mediu. În general

copiii se adaptează destul de repede și ușor: în momentul în care acceptă această separare pe termen

limitat față de mamă, gradiniţa pare să-i ofere un sentiment de siguranţă, un mediu pe propria măsură

în care, în mod treptat, începe să se simtă din ce în ce mai liber şi mai puternic. Participarea copilului la

noul mediu instituţionalizat reprezentat prin grădiniţă, spațiul în care intră în contact cu persoane

străine, conduce la reacții afective variate: unii se adaptează rapid, alţii puțin mai dificil sau chiar deloc.

Ursula Şchiopu identifică următoarele tipuri de adaptare a copilului la ansamblul cerinţelor care

se exprimă faţă de el (Şchiopu, 1995,p.127-128):

- adaptare foarte bună (la nivel maxim de adaptare) ce se caracterizează prin: despărţire fără

ezitare de persoana care l-a însoţit, prin manifestarea curiozităţii active şi a conduitei relaxate şi prin

stabilirea rapidă de relaţii cu ceilalţi copii şi cu educatoarea.

- adaptare bună: copilul se desparte fără ezitări, stabileşte relativ repede relaţii cu educatoarea,

dar relații mai selective şi mai restrânse cu ceilalți copii (se întâlnesc atitudini de espectativă mai mult

decât de investigare, active).

- adaptare intermitent tensionată, caracterizată de nervozitate, reţinere tacită a persoanei ce îl

însoţeşte, dispoziţie alternantă, nesiguranţă, dar şi curiozitate faţă de ambianţă.

- adaptare continuu tensionată cu nervozitate de fond, insistenţe verbale, stabilirea unor relaţii

foarte reduse cu educatoarea şi cu ceilalţi copii, conduite de abandon evidente.

- adaptare dificilă: refuzul copilului de a se despărţi de persoana însoţitoare, refuz cvasi-total de a

stabili relaţii verbale (mutism, inhibiţie), blocarea curiozităţii şi a investigaţiei, dispoziţie tensionată şi

reţinută.

- atitudine de neadaptare radicală cu refuz activ al copilului de a se despărţi de persoana

însoţitoare, negativism, uneori violență, conduită refractară şi chiar agresivitate.
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Adaptarea copiilor mici la grădiniță constituie un proces relativ dificil şi complex, cu caracteristici ce

depind de vârsta, temperamentul şi experienţa anterioară a individului, dar adaptarea la noul mediu

oferă un potenţial foarte mare de socializare a copilului. Cei mai mulți trec peste acest obstacol dificil în

special dacă educatoarea are o idee clară și exactă în ceea ce privește “mica dramă” ce are loc sub ochii săi

şi dacă părinţii au ştiut să facilitezeexperiența practicăprin care trece în această perioadă copilul,

încetând ei înşişi la a avea o atitudine peste măsură de posesivă faţă de acesta, creându-i astfel

împrejurări benefice pentru adaptare.

Cea mai importantă misiune este cea a educatoarei, deoarece aceasta constituie principalul intermediar

între preşcolar şi noul mediu: educatoarea se bucură de cea mai mare atenție din partea copilului şi, ca

atare, face parte din zona socializării de prim grad. Mai mult, acum au locacțiuni de transfer afectiv şi de

identificare afectivă, și anume preşcolarul face o trecere a dragostei şi atenţiei către educatoare,

identificându-se cu aceasta, prin substitut al mamei. Mai ales pentru copiii din cadrul grădinițelor cu

program prelungit, dar și în cazul acelora din grădinițe cu program normal, câteva ore zilnic, copilul și le

petrece în grădiniţă iar de buna înțelegere a relațiilor dintre aceste două medii educaţionale ce sunt

constituite de părinți şi educatoare depinde dezvoltarea ulterioară a individului.

Competenţele pe care trebuie sa le deținăpersoana care continuă activitatea de modelare a

personalităţii preşcolarului pot fi sintetizate astfel:

- în primul rând cadrului didactic trebuie să-i placă copiii. Evident, nu în declaraţii sau efuziuni

sentimentale faţă de copil atunci cand părinţii sunt de faţă, ci trebuie să-i placă aceşti copii de zi cu zi- nu

copiii ideali, ci copiii aşa cum sunt ei, cu felul lor de a se purta şi de a înţelege lucrurile. Educatoarea are

un important rol în formarea etică a copilului astfel încât nu trebuie să privească în termenii de “copil

bun” sau “copil rău” ci, coordonându-şi eforturile cu părinţii, să lupte împotriva atitudinilor greşite, dacă

acestea există. (A.Moisin, 1995, p.64)

- cadrul didactic trebuie să reprezinte un model de adult atât pentru copil (care caută, instinctiv,

un model pentru a-l imita), cât şi pentru părinţii acestuia. Copiii îi urmăresc pe adulţi, îi observă şi

ascultă ce spun ei. Deşi familia are în continuare cea mai puternică influenţă asupra copilului, în

perioada frecventării grădiniţei părinţii trebuie să accepte faptul că în viața copilului apar alți adulți care

pot să devină importanți pentru ei şi că acest lucru nu înseamnă nicidecum că dragostea copilului pentru
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ei se micșorează. Copilul își extinde aria de socializare, înțelege şi acceptă faptul că există noi reguli în

afara celor din familie şi încearcâ să se acomodeze cu acestea. Este o greșeală din partea părinților ca, în

momentul în care își simt autoritatea “ştirbită”, să insiste, impunându-şi părerea în dauna cerinţelor

educatoarei căci nu ar reusi decât să diminueze autoritatea acesteia în faţa copilului, creând confuzie şi

tensiune. Atât părinţii, cât şi educatoarea reprezintă modele pentru preșcolar iar între aceste modele nu

este favorabil să existe un dezacord, o ciocnire de interese, interesul comun trebuie să primeze, adică

adaptarea copilului la noul mediu.

- cadrul didactic trebuie să dețină o cunoaştere intensă din punct de vedere teoretic şi practic a

copilului și a perioadei copilăriei, folosind această ştiinţă pentru a promova dezvoltarea sănătoasă a

individului, pentru a îndruma eforturile acestuia în direcţia propriei sale maturizări, pentru a crea un

cadrubenefic susţinerii acestor eforturi.

- atitudinea educatoarei față de familie trebuie să fie pozitivă: trebuie să-și imagineze în

permanență copilul în contextul familiei, trebuie să ia cunoștință de situaţia familiei şi influenţele care se

răsfrâng asupra copilului. Acest lucru nu înseamnă o intruziune în viaţa familiei sau emitere de critici la

adresa unuia din membrii familiei copilului ci exprimarea, prin cuvinte şi acţiuni, a sprĳinului său

pentru nevoile acestuia şi pentru depăşirea diferitelor greutăţi ce pot apărea datorită schimbărilor fizice

şi psihice inerente unei dezvoltări normale. (Dumitrana, 2000, p.117-121)

Din punct de vedere practic, calităţile pe care, teoretic, orice educatoare ar trebui să le dețină se

înscriu însă între două extreme: educatoarea severă sau educatoarea blândă:

- educatoarea severă pleacă de la următoarea idee: “Copilul trebuie să asculte, de aceea e copil.” Şi

obţine, de cele mai multe ori, ascultare: copiii stau nemişcaţi, dar personalitatea lor nu se manifestă. În

schimb, se manifestă din plin personalitatea educatoarei,copiii devin spectatori, dar nu sunt atenţi,

deoarece educatoarea inspiră teamă şi teama nu atrage, prin însăşi natura ei.

- educatoarea blândă pleacă de la ideea: “Lasă-l, e doar un copil.”, astfel încât lasă copilul să se

comporte aşa cum doreşte el. Pe măsură ce copilul creşte şi personalitatea lui se conturează din ce în ce

mai puternic, în aceeasi măsură slaba autoritate a educatoarei se va diminua până când va deveni

neînsemnată. Copilul va face ce vrea, neascultarea şi nestăpânirea de sine- devenite trăsături de caracter,

îl vor împinge spre greşeli tot mai mari. (A.Moisin, 1995, p.20)



52

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

Calea de mĳloc între aceste două extreme reprezintă soluția ideală: nici sufocarea personalităţii prin

severitate, dar nici slăbiciunea exagerată din partea educatoarea nu vor da voie copilului la o dezvoltare

armonioasă.

Alături de rolul cadrului didactic în socializarea secundară, cercetările au evidenţiat intensificarea

tendinţei copilului preșcolar de a avea contact cu alţi copii de vârsta sa şi importanţa grupului de

covârstnici care, la un anumit nivel, devine indispensabil copilului pentru ucenicia sa socială. În urma

studierii unui număr mare de preşcolari se ajunge la concluzia că frecvenţa contactelor de prietenie

creşte în aceastăetapă, ceea ce constituie manifestarea spontană a tendinţelor de integrare socială. La

această vârsta există trei feluri de raporturi interpersonale:

- relaţii strict personale (bazate pe simpatie şi antipatie),

- relaţii de lucru,

- relaţii interpersonale apreciative. (Şt. Năstăsescu-Cruceru, 1980, p.4-7, în

Revista ”Învăţământului preşcolar” nr.1-2/1999)

Crearea de legături între copii reprezintă aspectul cel mai expresiv din punct de vedere social al

preşcolarităţii deoarece acestea contribuie la reuşita integrării sociale a copilului. Acesta este motivul

pentru care educaţia preşcolară trebuie să asigure toate mĳloacele şi căile ce ușurează integrarea copiilor

în grupurile de preșcolari, să dezvolte la aceștia sociabilitatea, să creeze condiţii favorabile construirii

unei reţele de legături inter-copii. Doar în cadrul unui grup, copilului i se oferă posibilitatea de a se

compara, de a-și evalua propriile capacităţi şi limite, de a-și forma o imagine de sine cât mai obiectivă,

acestea constituind premise importante pentru viitoarele sale încadrări în grupuri noi şi, în general, în

societate.

Pentru aproximativ primii trei ani din viață, lumea copilului se limitează la cercul familiei iar

apoi se lărgeşte treptat și include caracteristicile noii comunităţi în care trăieşte. În timpul perioadei de

preșcolaritate relațiile care apar între copil și cei de vârsta sa, indivizi ce nufac parte din cercul său de

familie, contribuie la procesul de creare a imaginii şi conştiinţei de sine: o apreciere pozitivădin partea

membrilor societății conduce la îmbogățirea eu-lui. Unii autori consideră simţul originar al eu-lui ca

fiind format, în principal, din atitudinile, cuvintele şi gesturile celorlalţi, pe care copilul le percepe, le

imită şi cărora le răspunde: ”simţul eului esteun produs al comportamentului celorlalţi faţă de el.”(G.H.Mead,
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1993, p.132).Deoarece nu deţine, încă în totalitate, sentimentul eului, şi mai ales din cauza faptului că

fantezia şi realitatea se îmbină destul de armonios la această vârstă, iar ficţiunea predomină de cele mai

multe ori activitatea de joc, copilul cedează în fața sugestiilor astfel încât natura raporturilor cu cei din

jurul săutrebuie să răspundă propriilor nevoi.
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Dezbaterea și folosirea vorbirii

Bica Maria-Eugenia

Colegiul Național ,,Radu Negru’’, Făgăraș

Dacă astăzi deținem un arsenal de teorii, instrumente și tehnici cu care luptăm să reclădim, zilnic și
oriunde, o educație de calitate, printre metodele de predare, învățare și evaluare prin care putem stârni
curiozitatea și putem menține interesul elevilor, se remarcă dezbaterea. Această metodă poate
reprezenta, în toate situațiile democratice, o armă de apărare, prin argumentare, a ființei umane.
Semn de libertate, de gândire logică, dar și de dragoste pentru oameni și pentru cunoaștere,

dezbaterea trebuie să îmbine, trei elemente ale persuasiunii, evidențiate încă de Aristotel și recunoscute
astăzi ca elemente universal-culturale:
1. Logos (judecata, cuvântul, adevărul);
2. Ethos (caracterul, atitudinea, spiritul);
3. Pathos (inspirație, emoție, entuziasm).
Căutarea soluțiilor prin dezbatere strânge în sine mai multe fluide ale gândirii critice, mergând

întotdeauna de jos în sus, ca o axă a lumii (AXIS MUNDI – axa de la pământ la cer), de la irațional, de la
frică sau incertitudine, la zona mai înaltă și mai sigură a rațiunii și a armoniei. Metoda dezbaterii, de fapt,
îmbină toate procesele învățării - de reamintire, de înțelegere, de aplicare, de analizare și de evaluare,
atingând, pe parcurs, dar mai ales la final, creativitatea (CREATIVITAS = făurire, inovație, naștere de
soluții).
Se spune, pe bună dreptate, că ,,un simplu prieten va fi de acord cu tine, dar un prieten adevărat se va

certa”, acesta încercând să-ți atragă atenția când greșești. Iar atunci când vrem să-i convingem pe cei
dragi ai nostri că nu au dreptate, va trebui să dezbatem; deci să învățăm cum. Efortul de a demonstra, cu
convingere și cu entuziasm, și de a argumenta logic în favoarea unui lucru sau în favoarea cuiva, precum
și efortul de a respinge ceea ce este folosit nedrept, poate fi uneori salvator.
Desigur, oricare imagine poate avea o contraimagine (element al unei mulțimi care corespunde unui

element dat dintr-o altă mulțime), orice enunț (formulare a datelor unei probleme, a unei judecăți)
poate fi răstălmăcit, iar uneori orice idee poate fi arsă pe rug. Tot astfel, orice dezbatere poate degenera.
Unii, de exemplu, pot interpreta competițiile școlare de dezbatere, ca pe niște diformități ale realitățiilor
personale, sau pot alege să pună câștigul materializat în premii și diplome mai presus de arta dezbaterii și
principiile ei sănătoase.
Mai mult, se poate constata că astăzi destui fac dezbatere ca activitate extrașcolară, competițională, în

mod agresiv, doar pentru a ieși victorioși, cu orice preț, de exemplu cu prețul unor erori logice
(FALLACIA = a înșela); sau pot aluneca în ambiguitate, în ceea ce George Orwell numea ,,Newspeak”
(nouvorbitul, nouvorbirea) sau ,,Doublethink” (dublugânditul, dubla gândire), ei minimizând ori
maximizând, după bunul plac, adesea fără ca ceilalți să poată sesiza, uneori din necunoaștere, alteori din
rea-voință. Dubla gândire este extrem de periculoasă, ea fiind, în termenii lui Orwell: ,,capacitatea de a
stoca în minte două convingeri care se exclude reciproc şi de a le îmbrățișa pe amândouă în același
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timp … Să spui minciuni sfruntate și totuși să le crezi, să uiţi orice a devenit nedorit. … Să ştii şi să nu ştii,
să fii conştient de o completă veridicitate în clipa când spui minciuni cu grijă ticluite, să ai simultan două
opinii care se anulează reciproc, ştiind că ele sunt contradictorii şi să crezi în amândouă” (George Orwell,
O mie nouă sute optzeci și patru, ed. 2016, Polirom, Iași, p. 218- p. 219).
Pentru ființa umană, pentru autonomia sau libertatea ei, acest tip de gândire este extrem de periculos

tocmai pentru că desființează discernământul. Ea pune deoparte orice poziție rațională critică și duce la
controlul gândirii prin limbaj. De fapt, la nivel general, dublugânditul duce la decăderea morală și
spirituală a societății, iar în astfel de împrejurări dispare libertatea și apare versatila Poliție a Gândirii.
Tocmai de aceea, în ciuda posibilității de deviere, de alunecare în ambiguitate, cei care practică

dezbaterea trebuie să se asigure ca ea să rămână un instrument cultural. Dezbaterea trebuie să reprezinte
acel bine care cultivă omul, adică îl crește în spiritul unor valori universale (EDUCATIO = hrănire,
creștere, cultivare), întrucât educația este percepută pretutindeni în lume ca bine universal (cu
arhicunoscute valori cum ar fi: adevăr, frumos și onestitate).
Știm că educația formală (FORMALIS = organizat, official), adică sistemul educativ instituționalizat,

se adresează tuturor oamenilor, deși, aparent, sunt doar două categorii de ,,umblători” pe scena educației:
educabilii și educatorii. În același timp, clar e că atât educația formală cât și cea nonformală (educația
creată și organizată în mod sistematic, dar în afara sistemului formal) nu pot supraviețui fără finanțatori,
deci să nu uităm că există cel puțin încă o categorie importantă aici, cea din umbra scenei. Ca urmare a
acțiunilor de finațare și susținere a educației organizate, toți ceilalți membri ai societății (inclusiv cei
care nu au fost nicio zi în vreo școală) au fost și sunt beneficiarii ,,de facto” (adică în practică, dar nu
neapărat condiționat/reglementat legal), iar educația care este un fenomen social amplu, ce conservă şi
transmite experienţa de cunoaştere teoretică şi practică, diversele valori ale culturii şi civilizaţiei, de la o
generaţie la alta, poate ajuta omenirea să treacă peste calamități, poate preveni războaiele, poate reduce
criminalitatea. În plus, ,,Cel care deschide ușa unei școli, închide o închisoare.” (Victor Hugo)
Există, cu siguranță, mari avantaje în lumea dezbaterilor ca instrumente ale educației formale sau

nonformale, dar există și pericole ascunse. Acestea din urmă nu constau în cursa pentru finanțarea
dezbaterilor, nici în intenția finanțării lor (oricât ar fi ea de controversată) întrucât în fiecare lucru stă
un ,,sâmbure de adevăr”, în fiecare om se află, inerent, o dorință de aflare a adevărului, iar adevărul se
justifică cu claritate, mai ales într-o societate democrată și de aceea este recunoscut și respectat, oricare
ar fi el, împreună cu cel care îl declară. Intenția rea poate fi anulată.
Pericolele reale care pot apărea în dezbatere sunt când educatorii care practică dezbaterea își pot uita

rostul lor inițial, acela de a cultiva spiritul, acela de a hrăni cultural societatea și de a transmite valorile
universale. Așadar, ei pot uita, uneori, exact momentul în care au ales să dezbată – acel moment la care
finanțatorul nu este, de obicei, atent, acel început, acea scânteie (,,spark” = licărire, igniție) către adevăr
când debaterul nu are nevoie de nimic material ca să declanșeze o pasiune.
În acel moment de început, fiecare actant pe scena dezbaterilor a putut vedea că dacă dragostea de

educație este angajamentul de a învăța continuu, cel care dezbate trebuie:
� să încerce să cunoască subiectul și să înțeleagă cum învață oamenii, în general;
� să respecte caracterul reciproc al învățării care se referă atât la educabili cât și la educatori;
� să se angajeze într-o varietate de experiențe de învățare individuale și colaborative;
� să se bazeze și să contribuie la diferite forme de cercetare educațională, pentru a îmbunătăți

practica.
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Apoi, dacă dragostea de educație este, în fapt, interes pentru potențialul fiecărui elev, cel care practică
dezbaterea trebuie:

� să respecte demnitatea și valoarea inerente fiecărui individ;
� să implice elevii în dezbatere tocmai pentru a-și valorifica identitatea, a afla mai multe despre

moștenirea lor culturală și a obține capacitatea de exercitare a responsabilităților sociale și civice;
� să ajute debaterii să reflecteze asupra învățării lor și să aplice învățarea experienței lor de viață și

să încurajeze abordări și soluții diverse la probleme;
� să favorizeze dezvoltarea tuturor elevilor.
Este evident, atunci, că dacă încercăm să promovăm gândirea de calitate, și nu dubla gândire sau

manipularea, nu vrem nici ca elevii noștri să afirme pur și simplu lucrurile, ci vrem să fie interesați de
ele, să le cerceteze și să le soluționeze. Dorim ca ei să întrebe, să încerce să raționeze, să gândească
singuri, să afle singuri răspunsuri, pe baza unor dovezi și motive întemeiate: ,,cea mai înaltă formă de
excelență umană este să te întrebi pe tine însuți și pe alții.” (Socrate). Aștfel spus, întrebarea este o parte
imperativă a procesului de învățare: „Viața însăși este îndoială iar credința fără îndoială, nu este altceva
decât moarte.” (Miguel de Unamuno, Agonia creștinismului)
Adevărata dezbatere presupune abilități de anchetă și de cercetare, abilități de comunicare, de gândire

critică convergentă (de exemplu: analizarea și evaluarea ideilor, învățare prin imitare etc.), dar și
divergentă (de exemplu: activități de soluționare a unei probleme, de stimulare a imaginației și
originalității). Mai mult decât atât, adevărata dezbatere este creativă, originală și constructivă. Ea
soluționează. Putem dezbate orice, atâta vreme cât suntem pasionați de cunoaștere și suntem dispuși să
fim constructivi: adevărata dezbatere cultivă libera alegere și valorile umane acceptate universal cum ar
fi: disciplina, respectul, dreptul de a fi diferit. Adevărata dezbatere ne învață să lucrăm cu rațiune,
strategic, dar și cu entuziasm și cu stil.
Scopurile pedagogice ale dezbaterii sunt ca participanții:
� să devină mai competenți în abilitățile de vorbire, cercetare, citire și scriere, promovând în

același timp abilitățile de raționament, precum și de comunicare;
� să gestioneze diferite contexte și situații argumentative astfel încât să îmbogățească și să dezvolte

aceste abilități;
� să se conecteze cu ceilalți și să construiască legături între cunoștințele noi și cele vechi;
� să-și îmbunătățească capacitatea de a analiza și de a evalua critic un argument, descoperind și

erori și manipulare;
� să-și dezvolte abilitățile necesare pentru a produce intervenții argumentative și a discuta critic pe

baza unor argumente rezonabile și bine întemeiate;
� să-și exprime opiniile în mod asertiv într-o manieră respectuoasă cu privire la o problemă sau

un subiect relevant.
Este de menționat că în învățarea multor discipline, de exemplu a unei limbi străine, dar și la orele de

literatură, de istorie, de geografie, de științe sociale, dezbaterea reprezintă o metodă rapidă de a:
� identifica ideea principală;
� înțelege sensul unui mesaj;
� șterge informații mai puțin importante și informații de etichetă;
� face brainstorming idei;
� dezvolta vocabularul;
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� citi pentru a susține o opinie;
� rezuma pentru a clarifica informațiile;
� explica și explora fapte suplimentare în scopul clarificării;
� explica un fapt natural sau un comportament uman;
� clarifica o îndoială;
� decide; a lua poziție într-o controversă;
� rezolva un anumit conflict;
� delibera despre ceva anume;
� consilia pe alții;
� crește cunoștințele specifice pe o anumită temă;
� stabili o opinie;
� convinge pe sine;
� convinge pe alții;
� lucra în cooperare.
Dezbaterea rămâne o puternică metodă de învățare și de evaluare, o metodă de apărare a gândirii

critice și creative, de consolidare a autonomiei omului în societate și ar trebui să fie o metodă de
împotrivire la manipulare și ambiguitate, așa cum reiese de mai sus. Ideal este ca dezbaterea să se nască
dintr-o pasiune pentru descoperirea adevărului, chiar dacă noi nu-l știm acum sau poate nu-l vom ști
niciodată. Ea ne ajută să conștientizăm că există opinii variate despre o temă și să înțelegem avantajele și
dezavantajele problemelor controversate, ea reprezintă o armă eficientă pentru apărarea libertății.
Unde într-o comunitate sau într-o societate nu există îndoială, nu există nici întrebări sau alte opinii

decât cele oficiale, e clar că nu există dezbatere, există doar adevăruri prestabilite, supunere, anulare,
umilire. Altfel spus, în absența dreptului la opinie argumentată și în absența dezbaterii de calitate, așa
cum avertiza George Orwell, există doar un totalitarism acerb, în care cu greu supraviețuieste vreo urmă
de umanitate. Într-o democrație, însă, există întotdeauna mai mult decât o singură soluție sau opinie.
Prin dezbatere ne recuperăm dreptul de a întreba, ne păstrăm dreptul de a fi liberi.
În concluzie, pentru a menține libertatea ființei umane sau democrația în societatea noastră, credem

că datoria educatorului în arta dezbaterii este aceea de a fi atent la rostul său propriu, acela de a forma
oameni capabili să gândească singuri, să argumenteze persuasiv de ambele părți ale unei întrebări,
de ,,contrariile unei teze, cum se întâmplă și în cazul silogismelor, desigur nu ca să le practicăm pe
amândouă (căci nu ar trebui să convingem de lucruri rele), ci ca să nu ignorăm cum stau lucrurile și dacă
un altul nu se folosește pe drept de aceste argumente, să fim în stare să îl respingem.” (Aristotel, Retorica,
Editura IRI, ed. 2004, Bucureşti, p.89)
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Studiu de specialitate

Integrala nedefinită

Mateescu Gabriel

Liceul Tehnologic Astra Pitești

Fie E ⊂ ℜ, λ − măsurabilă, f: E → 0,∞ , λ − integrabilă și ε ∈ (0,∞).

Atunci există δε ∈ (0,∞) cu proprietatea că oricare ar fi A ⊂ E, A ∈ A�(λ) cu
λ A < δε rezultă

∫Af dλ < 𝜀.

Demonstrație.

În cazul în care f este mărginită șiM ∈ (0,∞) este ales astfel încât ∀x ∈ E, f x ≤
M afirmația rezultă din următoarea observație:

∀ A ∈ A� λ , A ⊂ E, ∫Af(λ) ≤ Mλ(A) de unde rezultă
lim
λ(A)→0

∫A f(λ) = 0.

Pentru f nemărginită se definește fn ≔ inf f, n , ∀ n ∈ ℕ∗, atunci (fn)n este
crescător către f, ∀n ∈ ℕ∗, fn este λ − integrabilă și din teorema Beppo-Levi rezultă

∫Af dλ = lim
n→∞

∫E fn dλ.

Dacă ε ∈ (0,∞), există nε ∈ ℕ∗ astfel încât
∀n ∈ ℕ, n ≥ nε ⇒ ∫Ef dλ −∫E fn dλ <

ε
2 .

Fie δε ∈ 0, ε
2nε

și A ∈ A� λ , A ⊂ E cu λA < δε, rezultă
∫Af dλ =∫a (f − fnε )dλ + ∫Afnε dλ ≤ ∫E(f − fnε )dλ + nελ A < 𝜀.

⊡

Se consideră 𝑓 ∶ 𝑎, 𝑏 → ℜ λ − integrabilă, c ∈ a, b , α ∈ ℜ și funcția

𝐹𝑎,𝑐 ∶ 𝑎, 𝑏 → ℜ , Fa,c x =
c

x
f t dλ t + α�

𝐹𝑎,𝑐 ∶ 𝑎, 𝑏 → ℜ și c ∈ a, b se numește integrala nedefinită a lui 𝑓pe 𝑎, 𝑏 .
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Observăm că

1. 𝐹𝑎,𝑐 𝑥 = 𝑐
𝑎 f t dλ t + α = 𝑎

𝛼 f t dλ t −∫∫ 𝛼
𝑐 f t dλ t + α∫ și

𝑎
𝑐 f t dλ t ∶ α ∈ ℜ∫ = ℜ, prin urmare integrala nedefinită a lui 𝑓pe

intervalul 𝑎, 𝑏 se identifică cu formula 𝐹𝛼,𝑎 ∶ 𝑥∈ ℜ care se renotează
𝐹𝛼 ∶ 𝛼 ∈ ℜ . În plus

𝛼 ∈ ℜ, 𝐹𝛼 𝑥 = a
α f t d t + α∫ = Fcd x + α

și 𝐹𝑎fiind singura funcție din familia care se anulează în 𝑎.
2. 𝐹𝛼 ∶ 𝛼 ∈ ℜ = ∫𝑎𝑓(𝑡)𝑑(𝑡) + 𝛼 ∶ 𝛼 ∈ ℜ = 𝐹𝑎+ 𝛼 ∶ 𝛼 ∈ ℜ = ∫ 𝑎,𝑏 𝑡

și orice 𝐹 ∈ ∫ 𝑎,𝑏 𝑓 se numește primitivă a funcției 𝑓pe 𝑎, 𝑏 . În plus
∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑎, 𝑏 , 𝑥

𝑦 𝑓 𝑡 𝑑 𝑡 = 𝐹𝑦− 𝐹𝑥,∫ adică o egalitate de tip Leibniz-
Newton.

3. a) Dacă 𝐹 ∈ ∫ 𝑎,𝑏 𝑓 se pune problema derivabilității lui 𝐹 și, în caz
afirmativ, a relației dintre 𝐹 și 𝑓.

b)Reciproc se ridică și problema determinării clasei funcțiilor derivabile.

Dacă 𝑓 ∶ 𝑎, 𝑏 → ℜ este 𝜆− 𝑖 𝑛 𝑡 𝑎𝑏𝑔ă și 𝐹 ∈ ∫ 𝑎,𝑏 𝑓, atunci 𝐹 este o
funcție continuă și are variație mărginită pe 𝑎, 𝑏 .

Fie 𝑓 ∶ 𝑎, 𝑏 → ℜ 𝜆− 𝑖 𝑛 𝑡 𝑎𝑏𝑔ă astfel încât există 𝐹 ∈ ∫ 𝑎,𝑏 𝑓, 𝐹 este
o funcție constantă. Atunci:

i. ∫ 𝑎,𝑏 𝑓= ℜ, adică orice funcție din integrala nedefinită a lui 𝑓
este constantă;

ii. 𝑓= 0 𝜆− 𝑎. 𝑝. 𝑡. pe 𝑎, 𝑏 .
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STUDIU DE SPECIALITATE

Sisteme dinamice

Mateescu (Florea) Maria Luminița

Liceul Tehnologic “Dimitrie Dima” Pitești

Fie𝑀 un spațiu topologic, numit spațiul fazelor, și𝑀 𝑀 mulțimea tuturor aplicaților spațiului
fazelor𝑀 în el însuși.

Definiția 1. [1]. Perechea (t )(M ,{ t} )t� �ℝ �ℤ , unde :t M �M� este o familie de operatori (de

evoluție) ce satisfac proprietățile
� 0 Mid� � ,

� , t, ( )t�s t s s� � �� �� �ℝ ℤ .

Parametrul 𝑡care indexează acești operatori se numește timp. Uneori sistemul dinamic este notat
doar cu { t}� . Dacă t�ℝ , atunci sistemul dinamic se numește sistem dinamic continuu. Dacă t�ℤ
atunci sistemul dinamic se numește sistem dinamic discret.

Fie T mulțimea de variație a parametrului timp. Dacă parametrul 𝑡variază în domeniul T� (i.e.

�ℝ , respectiv ℕ ) spunem că sistemul este semidinamic.

Fie 𝑥∈ 𝑀 un punct arbitar al spațiului fazelor.
Definiția 2. [2].

� Aplicația : , x ( ) :� t (x)x T �M t� � � se numește mișcare a punctului x sub acțiunea

sistemului dinamic (M ,{ t})� .

� Imaginea aplicației :x T M� � în spațiul M , i.e. mulțimea

( ) �{ x (t) | }�{ t (x)}t�TOr x t�T� � ,

se numește orbită sau traiectorie de fază prin punctul x�M a sistemului dinamic (M ,{ t})� .

� Orice punct care este orbită, i.e. ( ) ,t x x t T� � � � , se numește punct de echilibru (în

cazul continuu) sau punct fix (în cazul discret). Un punct al spațiului fazelor care nu este punct de
echilibru (fix) se numește punct ordinar.

� Produsul direct T �M se numește spațiul fazelor extins.
� Graficul unei mișcări în spațiul T �M se numește curbă integrală.
� Totalitatea traiectoriilor de fază ale unui sistem dinamic se numește portret de fază.

Între sistemele dinamice continue, sistemele de ecuații diferențiale ordinare și
câmpurile de vectori există o legătură, ce poate fi enunțată astfel.

Teorema 1. [2]. Fie sistemul de ecuații diferențiale ordinare autonom ( ), :ℝn ℝnx � f x f �̇ , a cărui

soluție 0( , ) nx � x t x �ℝ corespunzătoare datei inițiale x0
n�ℝ există și este unică pentru orice x0

n�ℝ și

pentru orice t�ℝ . Atunci acestei ecuații diferențiale ordinare (și implicit câmpului de vectori f ), i se poate

atașa sistemul dinamic continuu ( t )t� � � �ℝ având

nX � ℝ drept spațiu al fazelor și
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0 0: ,�t (x ) :� x(t, x )ℝn n
t� �ℝ .

Fie aplicația f :ℝn n� ℝ cu componentele fi ,i �1,n, ft :ℝ
n �ℝ .

Definiția 3. Curbele 0, i 1,ft n� � , corespunzătoare unei componente nule a câmpului de

vectori f din sistemul ( )x � f ẋ , se numesc nullclinurile sistemului dinamic. Nullclinurile împart spațiul

fazelor în regiuni cu orientări diferite ale câmpului de vectori.
Punctele de echilibru au un rol deosebit în portretul de fază. Tipul topologic al unora dintre ele

(și anume cele hiperbolice) este complet determinat de sistemul liniarizat în jurul lor după cum urmează.
Fie sistemul de ecuații diferențiale ordinare

( ), , f :ℝn ℝn ℝnx � f x x� �̇ , (1.1)

căruia i se asociază sistemul dinamic continuu ( t )t�ℝ , t :ℝ
n n� � � ℝ , fie x0 un punct de echilibru al

sistemului de ecuații diferențiale ordinare și fie 0( )Df x matricea Jacobi a lui f în punctul x0 .

Sistemul 0( )X � Df x Ẋ̇ se numește liniarizatul sistemului (1.1) în jurul punctului de echilibru x0 .
Definiția 4. [1]. Fie x0 un punct de echilibru pentru (1.1).

� x0 se numește punct Liapunov-stabil dacă 0, ( ) 0� � � �� � � astfel încât orice x care
verifică 0| |x � x � � implică 0| t (x) | , 0x t� �� � � � .

� x0 se numește punct atractiv dacă există vecinătatea U x0
și un 0T � cu proprietatea că

0
,xx U t T� � � � are loc

0
( )t x U x� � și

x0lim | t (x) | 0
t��

� � � .

x0 se munește punct repulsive dacă

x0lim | t (x) | 0.
x��

� � �

� x0 se numește punct asymptotic-stabil dacă este stabil și atractiv.
Atractorii (repulsorii) sunt mulțimi atractive particulare,care atrag într-o întreagă

vecinătate a lor, în timp ce mulțimile atractive care nu sunt atractori, atrag doar după anumite direcții.
În continuare un punct de echilibru care este atractor va fi denumit punct de echilibru stabil (instabil).

Fie x0 un punct de echilibru al sistemului (1.1) și fie 0,n n� și n� numărul valorilor proprii t�
cu părțile reale negative, nule și respective pozitive ale matricei 0( )Df x .

Definiția 5. Punctul x0 se numește punct de echilibru hiperbolic dacă n0 � 0

(i.e.�e( i ) 0, i 1,n)� � � . Punctul x0 se numește punct de echilibru nehiperbolic dacă cel puțin o valoare

proprie are partea reală nulă.
Principiile de liniarizare reduc studiul proprietăților unui sistem neliniar la cel al proprietăților

unuia liniar asociat. Cele mai importante principii de liniarizare sunt: principiul Liapunov-Perron (care
caracterizează stabilitatea unui punct de echilibru hiperbolic), teorema Hartman-Grobman și cea a
varietății stabile (care fac legătura dintre comportamentul portretului de fază în jurul punctului de
echilibru hiperbolic al unui sistem dinamic neliniar cu cel în jurul originii al sistemului liniarizat în jurul
acelor echilibre).
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Teorema 2. (principiul Liapunov-Perron). Fie sistemul dinamic neliniar asociat sistemului (1.1), cu

f cel puțin de clasă C1
, fie x0 un punct de echilibru hiperbolic al sistemului, i.e. 0f (x ) � 0 , și fie 0( )A � Df x

matricea Jacobi a lui f în x0 care definește sistemul liniarizat X � AX .

� Dacă toate valorile proprii i� ale matricei A au �e( i ) 0� � , atunci x0 este punct

de echilibru neliniar asimptotic stabil.

� Dacă cel puțin o valoare proprie j� a matricei A are �e( j ) 0� � ,atunci x0 este

punct de echilibru neliniar instabil.

Teorema 3. (Hartman-Grobman). [3]. Fie x0 un punct de echilibru hiperbolic al sistemului (1.1).

Atunci, în spațiul fazelor, există două vecinătăți U x0
și x0
V ce corespund câmpului de vectori f neliniar și

respective câmpului de vectori liniarizat în jurul lui x0 0(X ( ) )Df x X�̇ , și există homeomorfismul h :V �U
între acestea care păstrează sensul orbitelor (poate fi ales astfel încât să păstreze și parametrizarea în raport cu

timpul pe orbite), deci local portretele de fază ale sistemului neliniar și ale celui liniarizat sunt topologic

echivalente.

Teorema 4. (a varietății stabile). [3]. Fie x0 un punct de echilibru hiperbolic al sistemului (1.1). Atunci

există varietățile stabilă W s
și instabilă W u

ale lui x0 , și acestea au aceleași dimensiuni n� ,n� cu E s
și

respectiv Eu
, varietățile stabilă și instabilă ale originii pentru sistemul dinamic liniarizat X � Df (x0 )Ẋ

. În

plus, Es și Eu sunt tangente în x0 la W s
și respectiv W u

.

Definiția 6. [4] Un rol important în clasificarea sistemelor dinamice îl au echivalențele. Spunem
că două sisteme dinamice sunt echivalente dacă portretele de fază ale lor sunt ,,calitativ asemenea", e.g.
dacă un portret de fază poate fi obținut din altul printr-o transformare continuă.

Există trei tipuri particulare de echivalențe: echivalența difeomorfică, echivalența topologică și
echivalența orbitală.

Fie două sisteme dinamice (M1, ( t )t )� �ℝ și (M2 , ( t )t )� �ℝ , definite pe spațiile fazelorM1 și

respectivM 2 de câmpurile vectoriale 1f și respectiv f2 , de ecuațiile diferențiale 1( )x � f ẋ și respectiv

2 ( )y � f ẏ .

Sistemele dinamice se numesc topologic echivalente dacă există un homeomorfism

1 2:h M �M ,h( t (x)) ( ( ))t h x� �� , care păstrează sensul pe traiectoriile de fază.

Două sisteme dinamice se numesc topologic orbital echivalente dacă există un homeomorfism

1 2:h M �M ce transform curbe orientate din spațiul fazelor ale primului sistem în curbe orientate din

spațiul fazelor ale celui de al doilea sistem.
În cazul M1 M2

n� �ℝ cele două sisteme dinamice se numesc orbital echivalente dacă există o

aplicație scalar (x) 0� � � � netedă astfel încât f2 (x) � 1(x) f (x)� � .
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CREATIVITATEA PREMISĂ A SCHIMBĂRII

studiu de specialitate

Corbu Mirela, Şcoala Gimnazială Nr.1 Bunteşti

Literatura de specialitate grupează aceste strategii în trei mari domenii, aflate în interacţiune:

1. strategii de natură pedagogică;

2. strategii de natură psiho-socio-fiziologică;

3. strategii de natură familială.

Strategiile de natură pedagogică sunt numeroase; printre cele mai importante sunt:

calitatea şi modernitatea curriculum-ului (planuri, programe analitice, manuale şcolare);

nivelul pregătirii psihopedagogice a învăţătorilor, pe baza căreia să manifeste o deosebită maiestrie

pedagogică şi un elevat şi dinamic tact pedagogic;

o modernă şi completă bază tehnico-materială necesară activităţii instructiv-educative;

folosirea de strategii didactice moderne, care să determine caracterul activ-participativ al elevilor în

actul învăţării şi care să asigure accesibilitatea şi operaţionalitatea cunoş-tin-ţe-lor însuşite;

concomitent cu o tratare frontală a elevilor, să fie prezentă activ şi permanent o tratare individuală şi

diferenţiată a acestora, urmărindu-se valorificarea la nivel de înaltă performanţă a posibilităţilor

individuale ale subiecţilor actului instructiv-educativ (capacităţi intelectuale, aptitudini, interese,

aspiraţii etc.);

asigurarea transferului de cunoştinţe;

relaţii democratice între elevi şi educatori.

Promovarea colaborarii dintre scoala si familie, prin organizarea de sedinte, consultatii, parteneriate,

actiuni comune cu parintii
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Strategii de ordin psiho-socio-fiziologic:

organismul bine dezvoltat, sănătos, puternic şi echilibrat;

asigurarea unui psihic normal, echilibrat, capabil să dezvolte o activitate intelectuală, afectivă, volitivă

etc. (În cadrul acestei strategii un rol foarte important îl ocupă starea de pregătire a copilului pentru

activitatea şcolară, lucru care se realizează în mare măsură în cadrul grădiniţei, la grupa pregătitoare si in

clasa I);

asigurarea unor relaţii interumane şi sociale favorabile(favorizarea relatiilor optime in cadrul grupului

de elevi)

Strategiile de natură familială reprezintă condiţii de obţinere a succesului şcolar:

prezenţa unui grup familial închegat;

familia trebuie să fie preocupată constant pentru educaţia elevilor;

cultivarea de către părinţi a atitudinii serioase faţă de şcoală şi implicit faţă de învăţătură;

asigurarea în familie a unor condiţii favorabile pentru învăţătură şi cultură;

cultivarea din partea părinţilor a spiritului de independenţă şi învăţătură, păstrând totodată şi

autoritarism faţă de copii (trebuie să existe un simţ al măsurii în atitudinea şi exigenţele părinţilor).

Copilul, acest „Candidat la umanitate”, dobândeşte, prin intermediul procesului de învăţământ,

cele mai noi achiziţii din toate domeniile, în scopul unei pregătiri temeinice pentru a răspunde

exigenţelor societăţii; C. Creţu (1997) susţine necesitatea unui curriculum diferenţiat, ca strategie de

promovare a succesului şcolar prin aplicarea căreia se poate ajunge la reducerea subrealizărilor şcolare şi

la o mai eficientă şi comodă „exprimare” a „excelenţei intelectuale”.

Tratarea diferenţiată favorizează mai mult reuşita şcolară comparativ cu abordarea frontală a învăţării,

deoarece oferă un cadru metodologic individualizării procesului de învăţare

Tratarea diferenţiata a elevilor va avea in vedere urmatoarele aspecte: :

construirea strategiilor de învăţare adecvate la posibilităţilor interne ale elevului;

detecteze dificultăţilor la învăţătură ale elevilor prin utilizarea fişelor de observaţie;

ilustrarea evoluţiei pregătirii elevilor pe o perioadă delimitată de instruire.

Copiii şi, în special, şcolarii mici au nevoie de un anume tip de exigenţă dublat de un anume tip

de toleranţă cu scop stimulativ. Pasiunea pentru un anumit obiect de învăţământ se dezvoltă în
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relaţie directă cu rezultatele bune obţinute în acest domeniu de studiu. Se impune deci ca elevul să fie

ajutat să obţină bune rezultate la învăţătură, care să-i răsplătească aşteptările pe măsura efortului

depus şi să se bucure de succes. Calea cea mai sigură în acest sens o reprezintă tratarea diferenţiată a

elevilor, în funcţie de posibilităţile lor interne, de interesele şi aptitudinile prin care se exprimă

domeniul lor de „excelenţă”.

Acţiunile instructiv-educative reuşite sunt acele condiţii pedagogice care asigură succesul şcolar al

elevului. Transformând în mod real şi în sensul dorit personalitatea şcolarului, învăţătorul îl ajută să

devină capabil să rezolve problemele şi să realizeze sarcinile şcolare la nivelul cerinţelor instructiv-

educative, care, o dată cu trecerea de la o clasă la alta, devin din ce în ce mai complexe şi mai variate.

La rândul lor, realizarea efectivă a activităţilor şi asimilarea, interiorizarea reală a cerinţelor şcolare

determină schimbări profunde în structura personalităţii şcolare. Relaţia dintre acţiunea pedagogică

şi dezvoltarea psihică a elevului presupune ca obiectivele pedagogice formulate în termeni generali să

fie transcrise într-un sistem de acţiuni şi operaţii didactice concrete, accesibile fiecărui învăţător.

Transcrierea generalului în particular devine posibilă din momentul în care „arta” de a instrui şi a

educa se transformă în „ştiinţa experimentală” a formării omului.

Se ştie că ştiinţa şi practica educaţiei nu se rezumă la constatări ca: „elevul nu înţelege” sau „elevul

nu este capabil, nu vrea, nu-i place etc.”, care nu sunt decât simple clişee negative ce pot submina nu

numai reuşita şcolară a elevului, ci însăşi finalitatea activităţii didactice. O veritabilă inteligenţă sau o

motivaţie reală pentru activitatea şcolară poate fi formată numai prin realizarea unui asemenea

sistem de obiective instructiv-educative, care transformă în mod continuu activitatea elevului şi prin

aceasta însăşi inteligenţa, motivaţia, atitudinea sa. Problema pedagogică constă doar în găsirea acelei

căi care sporeşte, perfecţionează în mod real competenţa elevului în activitatea şcolară.

În canalizarea spre munca şcolară a curiozităţii şi a activismului natural al copilului, tactul pedagogic

este condiţia decisivă a transformării curiozităţii infantile, încă generală şi nespecializată, în interese

cognitive, în trebuinţa de realizare (de performanţă), ceea ce marchează cristalizarea motivaţiei

intrinseci în activitatea şcolară. Un educator abil creează situaţii didactice potrivite obiectivelor

concrete, imprimând procesului instructiv-educativ conţinutul şi structura dorită, direcţia şi ritmul

adecvat, menţinând astfel ni-velul optim de activare a elevului de-a lungul activităţii sale. Dascălul

care colaborează efectiv cu elevul, incitându-l să argumenteze şi să contraargumenteze, permiţându-i

să „descopere” informaţii noi schimbă în esenţă personalitatea elevului, contribuind din plin la

realizarea potenţialităţilor, la crearea plăcerii de a munci şi a atitudinii pozitive a elevului faţă de

activitatea şcolară.

Reuşita şcolară a copilului, care rezultă din interacţiunea factorilor psihofiziologici, pedagogici şi

sociali, indică atât dorinţa şi capacitatea elevului de a se adapta la cerinţele muncii şcolare, cât şi
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preocuparea şi capacitatea cadrului didactic de a crea un mediu şcolar predominant „selectiv” sau

„adaptativ”. Succesul şcolar este un „barometru” al gradului de adaptare şcolară a elevului, fără a fi un

scop în sine, aşa cum poate deveni el în unele cazuri. Ca un principiu general se poate reţine ideea că

reuşita şcolară a elevului trebuie să fie maximă posibilă nu numai în raport cu cerinţele externe, ci şi

cu posibilităţile interne ale elevului. Orice progres înregistrat în activitatea de învăţare, în sensul

depăşirii unei dificultăţi anterioare se asociază cu ideea de succes şcolar.

Alături de relevarea capacităţii de adaptare şcolară a elevului, reuşita şcolară furnizează informaţii şi

despre calitatea acţiunii pedagogice şi personalitatea cadrului didac-tic, factori care condiţionează în
mare măsură succesul celui dintâi. Astfel, capacitatea învăţătorului de a-l conduce şi a-l apropia de

elev de nivelul şi de logica ştiinţei, prin logica activităţii didactice, este o condiţie importantă a

succesului şcolar, mai ales în cazul acelora care prezintă aptitudini şcolare mai slab dezvoltate.

De cele mai multe ori, familia vine în sprĳinul şcolii pentru ameliorarea reuşitei şcolare a

elevului, dar uneori „valorile” promovate în familie nu coincid întrutotul cu ce-le cultivate în şcoală.
Colaborarea reală între şcoală şi familie, mai ales în cazul elevilor slabi la învăţătură, poate fi un

factor favorizant al învingerii de către elev a dificultăţilor şcolare.

Ori de câte ori reuşita şcolară a elevului rămâne sub nivelul posibilităţilor sale, se cer

intervenţii psihopedagogice prompte în vederea detectării şi combaterii cauzelor reuşitelor

inferioare. Contribuţiile valoroase ale biologiei, psihologiei, medicinii etc. la consolidarea „ştiinţei

educaţiei” au creat premisele conceptuale şi metodologice necesare pentru a mări eficienţa activităţii

instructiv-educative, care este calea cea mai sigură a lichidării şi a prevenirii inadaptărilor şi a

pierderilor şcolare.

Pentru ca modificările iniţiate în conţinutul sau în metodele de învăţământ să fie reale şi

eficiente, se impune totodată şi modernizarea formelor de organizare a activităţii instructiv-

educative, schimbarea concepţiei cadrelor didactice despre învăţământ, modernizarea evaluării

randamentului şcolar, schimbarea relaţiei cadru didactic-elev etc. Pe scurt, pentru a fi eficientă, orice

încercare de modernizare a învăţământului presupune adoptarea perspectivei sistematice, adică

punerea în discuţie a organizării şcolii însaşi. Se impune din acest punct de vedere, adoptarea unei

strategii de instruire care să conducă la crearea unui mediu şcolar cu valenţe pozitive asupra

desfăşurării propriu-zise a procesului de învă-ţă-mânt. Se au în vedere asemenea măsuri cum ar fi:

competenţa şi prestigiul profesional al educatorului, mărimea şi structura colectivului de elevi, baza

materială din şcoală, calitatea procesului didactic, climatul de muncă din şcoală.
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CONCLUZII

Motto: „Şcoală pentru viaţă, prin viaţă” (Décroly)

Scoala are, oarecum “ obligatia “ sa creeze conditii adecvate pentru a da posibilitate fiecarui elev

“ sa-si realizeze propria lui dezvoltare optima “ ( J. Bruner ). Aceasta viziune optimista asupra

accesibilitatii presupune incredere si respect fata de individualitatea elevului.

Intreaga activitate din scoala este orientata spre formarea personalitatii elevului in conformitate cu

cerintele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea sociala. Daca continutul si formele

acestei activitati nu ar lua in considerare realitatea psihologica a copilului, ar pune in primejdie

realizarea scopului propus, afirmarea fiecarui copil ca individualitate.

Fiecare copil are un potential educativ innascut care trebuie doar descoperit si activizat. Aceasta este

misiunea sfanta a scolii, a educatorilor, deoarece, dupa cum spunea Comenius : “E indoielnic sa existe

o oglinda atat de murdarita, incat sa nu reflecte totusi imagini intr-un fel oarecare; e indoielnic sa

existe o tabla atat de zgrunturoasa incat sa nu putem scrie totusi ceva pe ea. Daca se intampla insa ca

oglinda sa fie plina de praf sau pete, inainte de a ne folosi de ea trebuie sa o stergem, iar o tabla prea

zgrunturoasa trebuie s-o dam la rindea. “

În şcoala de azi, strategiile didactice trebuie adaptate încât să se asigure copiilor capacităţi

necesare învăţării permanente. Metodele şi conţinuturile trebuie să răspundă atât intereselor,

nevoilor şi cerinţelor individuale cât şi celor de grup. În acest context, învăţătorul are rolul de a-i

ajuta pe elevi să devină răspunzători de propria formare. În timpul lecţiilor trebuie creată o atmosferă

de lucru care să stimuleze disponibilităţile spre acţiune, într-un cadru psiho-pedagogic afectiv pozitiv.

Aceasta poate fi realizată prin abordarea interdisciplinară a conţinuturilor, prin antrenarea elevilor în

activităţi de învăţare prin cercetare, prin cooperare, folosind cu precădere metodele activ-

participative interactive.

Lecţiile cu abordare interdisciplinară a conţinuturilor răspund preferinţelor cât mai multor elevi şi le

permit o manifestare deosebită a personalităţii.

Învăţarea prin cooperare, munca în echipă formează caracteristici pozitive ca: prietenie, solidaritate,

perseverenţă, responsabilitate; combate indiferenţa, egoismul, infatuarea. În cadrul grupului se pun

în evidenţă interdependenţa pozitivă, responsabilitatea de grup, deprinderile specifice lucrului în

grup, analizarea muncii depuse etc.

Învăţarea prin descoperire se realizează prin învăţare prin efort propriu, favorizând dezvoltarea

aptitudinilor şi intereselor, a deprinderilor de investigare, a unei atitudini explorative şi

experimentale. Învăţarea prin cercetare pune elevul în situaţia de a acţiona şi gândi independent,

învăţătorul intervenind doar când se îndreaptă spre o cale fără ieşire. Învăţătorul organizează cele
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mai adecvate condiţii didactico-metodice, iar elevul are iniţiativă şi căutări continui. Activitatea duce

la activizarea întregului sistem psihic al şcolarului.

Strategiile moderne pun accentul pe contactul direct cu problemele vieţii, ale muncii practice,

sunt concrete, cultivă spiritul aplicativ, experimental, încurajează iniţiativa, creativitatea, stimulează

efortul de autocontrol şi ajutorul reciproc.
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Donează pentru un zâmbet

prof. Mititelu Georgeana Cristina
Şcoala Gimnazială “Ion Creangă”- Tg. Frumos - jud. Iaşi

Motto: „Aceasta înseamnă a trăi, să nu trăieşti doar pentru tine!” (Menander)
Argument:

Este în tradiţia poporului român de a-i cinsti şi respecta pe cei împovăraţi de ani. Bătrânii noştri,
trecuţi prin vâltoarea vremurilor, ne ajută să înţelegem mai bine lumea şi adevărurile vieţii, ei fiind un
izvor nepretuit de povete si un veritabil indreptar moral pentru urmasi.

Această frumoasă imagine al omului vârstnic aparţine conştiinţei noastre şi ea va trebui preluată
şi de tânăra generaţie de astăzi, dăinuind ca un semn de nobleţe pentru persoanele de vârsta a treia.

Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de
capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea sentimentului de solidaritate. Acestea sunt
benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunităţi şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de
a aborda nevoile şi provocările umane, sociale, intergeneraţionale şi de mediu.
Scopul activităţii:

� facilitarea oferirii informaţiilor despre nevoile şi necesităţile persoanelor în
vârstă;

� crearea condiţiilor propice socializării, cunoaşterii, relaţionării între elevi şi
bătrâni;

� strângerea de daruri pentru bătrânii neajutoraţi din Parohia “Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel”– Tg. Frumos

Obiectivele proiectului:

� dezvoltarea abilităţilor personale ( abilitatea de a comunica eficient, de lucru în echipă, de a
gestiona timpul eficient) ;

� intensificarea legăturilor cu comunitatea locală;
� implicarea în activităţi de asistare socială a persoanelor aflate în dificultate;
� încurajarea şi sprĳinirea schimbului de experienţă şi de bune practici.

Grup ţintă:

� elevii clasei a III-a A;
� cadre didactice;
� părinţi;
� institituţii publice locale.

Beneficiari direcţi:
� bătrânii din Parohia “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”– Tg. Frumos;
� instituţii publice locale;
� comunitatea de părinţi.

Parteneri:
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială Iaşi;
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- Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Tg. Frumos (Preot Apostol Petru).
Activităţile proiectului

Activitatea s-a desfăşurat în Parohia “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Tg. Frumos şi a avut ca
obiectiv asistarea socială a persoanelor aflate în dificultate. Cei 30 voluntari din clasa a III-a A de la
Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, însoţiţi de echipa de proiect, au pregătit şi distribuit bătrânilor daruri
şi i-au încântat cu un program artistic. Tinerii voluntari şi beneficiarii vârstnici şi-au împărtăşit
experienţele de viaţă.

Programul proiectului:

Ora 8:30 –organizarea elevilor;
Ora 9:
� -informarea bătranilor de către elevi a scopului vizitei noastre;
� derularea programului artistic;
� „Poveşti de viată”- dialoguri între bătrâni şi copiii voluntari.

Ora 13 –încheierea activităţii şi împărţirea darurilor aduse.
Modalităţi de monitorizare a proiectului:

– album cu fotografii de la activităţi;
– portofoliu cuprinzând: proiectul, protocoale ale activităţilor derulate, filmarea activităţilor;
– procese-verbale ale întâlnirilor de lucru ale echipei de proiect şi cu elevii pentru organizarea

activităţilor;
– chestionar de feed-back pentru activitate;

Diseminarea s-a realizat atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la sfârşitul acestuia. Astfel:
- prezentarea proiectului în şedinţa Consiliului profesoral/ în şedinţa cu părinţii;
- postarea rezultatelor obţinute la sfârşitul anului pe site-ul şcolii;

Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului:

- dezvoltarea deprinderilor de lucru în grup, colaborare şi întrajutorare;
- creşterea coeziunii grupului prin: participarea elevilor la activităţi, implicarea lor în rezolvarea

sarcinilor comune, interacţiunea lor în situaţii diverse (în pregătirea şi derularea activităţilor, în
realizarea portofoliului, a albumului de fotografii);

- optimizarea adaptării la cerinţele şcolare prin: exersarea abilităţilor sociale, creşterea stimei de
sine prin asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului, dar şi prin receptivitatea lor la
implicarea în alte activităţi din şcoală;
Activităţile de voluntariat ne-au determinat să apreciem justeţea afirmaţiei lui MahatmaGhandi,

înţelegând că voluntariatul este important, „pentru că dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să
contribuim la crearea ei”; pentru că putem da ceva în schimb către societate, îi putem ajuta pe cei mai puţin
norocoşi şi putem lupta pentru o cauză umanitară, pentru că noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea.
Voluntariatul poate trezi în oameni cele mai frumoase sentimente, cele mai nobile aspiraţii, dacă fiecare voluntar,
cercetându-se pe sine, înţelege să-şi asume şi responsabilităţile activităţii de voluntar: a fi loial, a fi convins de ceea
ce simte, a fi dispus să înveţe, a fi de încredere, a-şi ţine promisiunea, a fi capabil să lucreze în echipă etc.

Am învăţat că: gestul mărunt contează; organizarea de activităţi socio-culturale poate aduce o rază de
lumină în viaţa celor asistaţi social.
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TEHNICA BLIȚULUI

SUGESTII DE APLICARE LA ORADE LIMBA ȘI LITERATURA

ROMÂNĂ

Prof. Ana-Violeta Muntianu

Școala Gimnazială Răchiteni, județul Iași

Atât modul în care se desfășoară, cât și rezultatele procesului de învățământ depind în mare

măsură de metodele pe care fiecare cadru didactic le alege, în funcție de momentul procesului instructiv-

educativ sau de capacitățile de învățare ale elevilor.

Termenul metodă provine din limba greacă: metha=,,după” și odos=,,cale” sau ,,drum”. ,,După cum arată

etimologia termenului, metodele de învățământ reprezintă căile, modalitățile, procedeele, tehnicile și

mĳloacele adecvate pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ: mai mult decât căile folosite în

școală de către profesori pentru a-i sprĳini pe elevi să descopere viața, natura, lumea, lucrurile, știința,

ele sunt mĳloacele prin care se formează și se dezvoltă priceperile și deprinderile elevilor, dar și

capacitatea acestora de a utiliza roadele cunoașterii în așa fel încât să-și formeze și să-și dezvolte

personalitatea.”1

Tehnica blițului se folosește în momente scurte ale activităților didactice axate pe analiza textelor

lirice, narative sau dramatice. După prima lectură expresivă a textului literar, elevilor le sunt solicitate

primele impresii de lectură. Răspunsurile elevilor trebuie să fie solicitate oral, scris, prin asociere cu

diferite simboluri sau prin redactarea unui text multimodal.

Iată o sugestie de abordare a acestei tehnici într-o lecție de literatură română, la clasa a V-a, în

studierea textului Hoțul de Tudor Arghezi.

1 Emanuela Ilie, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, Iași 2020, p.73.
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Ce te-a impresionat în momentul în care ai lecturat acest text?

De ce ți-au plăcut jucăriile?

Ce emoții te-au încercat la prima lectură a acestui text?

Tehnica blițului oferă elevilor posibilitatea să se lanseze în dezbatere și să își susțină argumentele,

fiind ,,o dezbatere problematizată a universului unei opere literare, în care elevii se antrenează ca

inculpați, acuzatori sau apărători ai destinelor personajelor respective”2.
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Ibidem.
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FOLCLORUL ROMÂNESC - CARTEA DE IDENTITATE A

NEAMULUI

Prof. Mustaţă Elena

Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui

Izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din bucurie sau durere, din năzuințele și

dorurile românului, din setea de liniște sau din dragostea pentru frumos, elementele de cultură și

tradițiile populare transmit valori și creează punți de legătură între generații. Tradițiile, obiceiurile,

portul popular și folclorul sunt comori inestimabile, care definesc un popor, făcându-l unic, statornic și

nemuritor.

Importanţa cunoaşterii valorilor identitare capitale, la nivel individual, comunitar şi naţional,

este fundamentală pentru înţelegerea şi consacrarea locului lor în lume, deoarece „Nimic nu pare a fi mai

important pentru un individ sau pentru o etnie, decât să ia cunoştinţă de sine, cât mai exact, şi pe acest

temei să-şi asigure o integrare cât mai armonioasă în lume” (Alexandru Zub, istoric, membru

corespondent al Academiei Române).

Folclorul este o parte esenţială a culturii noastre naţionale şi defineşte spiritualitatea unui popor.

Cunoştinţele culturale sunt esenţiale pentru dezvoltarea personală a copiilor, a adolescenţilor şi a

adulţilor tineri şi, din acest motiv, ea trebuie percepută ca fiind o parte importantă a dezvoltării generale

a fiecărui tânăr şi trebuie privită ca unul dintre aspectele esenţiale ale educaţiei acestora. Descoperind

obiceiuri şi tradiţii, copiilor li se dezvoltă gusturile autentice, imaginile, valorile morale, spirituale,

artistice, specifice zonei din care provin şi li se deschide dorinţa spre conservarea şi promovarea acestora.

Literatura sau cântecul popular încântă prin originalitate şi promovare a valorilor: dreptate, adevăr,

bunătate,iubire.

Lumea adolescenţei este mai aproape de intuirea valorilor deoarece la această vârstă copilul

trăieşte din plin într-un univers real – imaginativ din care valorile se desprind mai pregnant în esenţa

lor. Astfel, valorile de cunoaştere sunt asociate cu adevărul, valorile etice cu binele şi valorile estetice cu

frumosul. Cei ce locuiesc în această lume, lumea copilăriei, sunt deci primii chemaţi şi cei mai receptivi

în a absorbi şi a consuma tot ceea ce le oferă ea.

Folclorul constituie una din principalele metode de educare culturală a elevilor de orice vârstă,

printr-o formă plăcută de petrecere a timpului liber. Generaţia tânără intră astfel în contact cu bătrânii

acordând importanţă cunoştinţelor acestora.
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Să-i învăţăm pe copii să preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, să-i

învăţăm să iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe români. Să le sădim în suflet aceste

elemente definitorii ale identităţii neamului românesc fără de care nu am mai putea şti de unde venim şi

cine suntem de fapt noi românii pe acest pământ. Să-i ajutăm pe copii să înţeleagă imensitatea tezaurului

nostru folcloric în care arta populară românească este o minunată oglindă în care se reflectă cu cea mai

mare intensitate frumuseţea României, istoria şi mai ales sufletul neamului, a oraşului în care locuiesc.

Atunci când vine vorba de tradiţii, obiceiuri şi datini, activitatea desfăşurată la liceul nostru

implică o gamă variată de modalităţi de promovare şi păstrare a acestora, timp îndelungat, precum şi

materiale didactice demonstrative sau explicative variate. Se impune, pentru început, o prezentare a

oraşului în care locuiesc.

Judeţul Vaslui este un judeţ situat în partea de est a ţării, în regiunea istorică Moldova, România.

Este principala poartă de est a României. Judeţul face parte din Euroregiunea Siret–Prut–Nistru din

2002 şi din Regiunea de dezvoltare Nord-Est . Reşedinţa de judeţ este municipiul Vaslui.

Existenţa celor mai vechi aşezări pe teritoriul judeţului Vaslui este demonstrată de descoperirile

arheologice din perioada neolitică, dar primele atestări documentare ale unor localităţi au apărut în 1375

şi în documente interne din 1423. În perioada 1435-1442, Vaslui a fost rezidenţa Ţării de Jos şi era

considerat a doua citadelă a Moldovei. De Vaslui scrie şi Grigore Ureche în Letopiseţul său următoarele:

„[...] la leatul 6948 dichemvrii 12 zile, iarăşi au intrat tătarii în Ţara de Jos, de au prădat şi au arsu

Vasluiul şi Bârladul. Iară letopiseţul leşesc de aceşti/tătari ce scrie mai suscă au prădat ţara, nimica nu

însemnează”.

În 1440, Bogdan al II-lea câştigă în pădurea de la Crasna o importantă bătălie împotriva polonilor, dar

eroismul şi patriotismul locuitorilor acestor meleaguri a fost dovedit în marea bătălie câştigată de Ştefan

cel Mare în 1475 la Podul Înalt, bătălie cunoscută în istorie ca fiind cea mai strălucită victorie din istoria

României şi cea mai mare victorie europeană împotriva otomanilor până la asediul Vienei.

În calitate de profesori suntem obligaţi să facem din creaţia noastră populară o carte de vizită cu care să

batem la porţile cunoaşterii şi cu care vom fi primiţi şi apreciaţi fără îndoială oriunde în lume. În

furtunile veacului, obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti au rămas neclintite păstrând valori autentice ale

culturii populare tradiţionale. Copiii se lasă îndrumaţi şi pot fi modelaţi în aşa fel încât pe fondul lor

afectiv să se aşeze elementele cunoaşterii artistice care vor imprima gândirii lor anumite nuanţe, ce vor

îmbogăţi substanţa viitoarei activităţi individuale şi sociale. Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare

eveniment important din viaţa poporului, continuând cu frumoasele costume pe care le îmbracă în

aceste împrejurări şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite de la aceste datini, izvorul

lor este nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască si să le adune în manunchi pentru a le dărui din nou.
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În activităţile propuse de liceul nostru facem cunsocute elevilor tradiţiile strămoseşti prin

intermediul lecturilor, convorbiri, prin serbările pe care le desfăşurăm, dar şi prin activităţile propuse în

cadrul Proiectului ROSE. Şezătorile constituie un mĳloc complex de educaţie, deoarece îi familiarizează

pe elevi cu unele elemente de folclor, contribuind astfel la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile

populare, le dezvoltă dragostea pentru frumos, pentru armonie, le cultivă răbdarea, stăpânirea de sine,

spiritul de echipă. Datinile şi obiceiurile populare ne reprezintă şi constituie o adevarată “valută” a ţării

noastre, apreciată în lume, fapt care determină dorinţa de a cunoaşte frumuseţea şi naturaleţea

obiceiurilor, a folclorului autentic, a portului popular şi a frumosului grai moldovenesc. De asemenea,

aceste activităţi au rolul de cunoaştere de către elevi a specificului zonei şi a frumuseţilor din jur. Pentru

a şti cine este, copilul trebuie să înveţe cine a fost prin strămoşii săi, să-şi cunoască rădăcinile adânc

înfipte în satul românesc.

Un alt pas în promovarea tradiţiilor locale a fost să delimităm in liceu un „colţ folcloric”, pe care

l-am amenajat împreună cu elevii noştri. Aceştia s-au alăturat efortului nostru şi i-au rugat şi pe părinţi

sau bunici să le procure obiecte, majoritatea elevilor noştri locuind în mediul rural (85%). Astfel, am

reuşit să dotăm „colţul folcloric” cu o furcă de ţesut lână”, cu un costum popular foarte vechi, cu costume

populare în miniatură, cu vase din pământ specifice zonei Moldovei – strachină, ulcior, cană, farfurie cu

linguri şi furculiţe din lemn. Unele dintre aceste obiecte le-am pus la îndemâna copiilor, care le-au

folosit în jocurile lor de creaţie din operele studiate („Moara cu noroc”, „ Baltagul”), iar o parte din ele i-

au inspirat pe aceştia în realizarea unor lucrări artistico-plastice, străduindu-se să redea modelele

decorative pe care le-au văzut.

Bineînţeles că şi activităţile extracurriculare prin stimularea lecturii, la rândul lor, au un rol

important în încercarea noastră de a le cultiva copiilor sentimente pozitive faţă de bogăţiile şi

frumuseţile oraşului în care se dezvoltă şi mai ales se formează ca individ, păstrător de tradiţii şi

obiceiuri. În primul număr al revistei „Dacia literară”, sub titlul „Introducţie”, M. Kogălniceanu,

întemeietorul revistei, publică un articol – program care sintetizează în patru puncte idealurile literare

ale scriitorilor paşoptişti, unul dintre ele fiind crearea unei literaturi de specific naţional: în loc să imite

scriitorii străini, românii ar putea făuri o literatură autohtonă, inspirată din istorie, natură şi folclor.

Pentru a face cunoscute elevilor creaţiile de artă, pe care locuitorii zonei noastre le-au realizat în

decursul istoriei am fost cu elevii în săptămâna „Şcoala altfel” la Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” din

Vaslui. La început am admirat costumul popular specific zonei cuprinzând în alcătuirea sa informaţii

despre trecutul istoric. Am atras atenţia elevilor la vechimea acestor costume, apoi am denumit fiecare

piesă în parte. În continuare le-am spus că în urmă cu foarte mulţi ani, fiecare om avea mai multe

costume populare, deoarece îmbrăcămintea era diferită de ce folosim azi. Erau costume de sărbătoare, pe

care le îmbrăcau la biserică şi la joc. Hainele de sărbătoare erau cu mai multe modele. Costumul popular

moldovenesc destinat pentru femei include în structura sa aşa componente ca: învelitoarea de cap, de



77

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

corp, încălţămintea, bĳuterii şi accesorii, care reieşind din diferite situaţii concrete sau condiţii de

funcţionare, importanţa zilei şi sărbătorii, la rândul său se modifică, se schimbă. Toate acestea mai ţin şi

de vârsta şi statutul social al femeii, caracterul sezonier şi felul ocupaţiei, simbolistică şi preferinţe, zonă

de circulaţie şi etc. Croiala, alcătuirea, cromatica pieselor de port ilustrează gustul, concepţia despre

frumos a comunităţii. Toate aceste lucruri le-am explicat copiilor pe înţelesul lor. Ceea ce i-a

impresionat foarte mult a fost atunci, când au auzit, că şi copiii purtau zilnic costume populare nu numai

la serbare ca şi ei. Tot la muzeu am admirat diferite unelte şi obiecte de uz caznic: războiul de ţesut, oale

de lut, meliţa, căni de lut, costume de război, uniforme militare din timpul celor două războaie mondiale

etc. Atunci când au văzut războiul un copil a spus că el a ajutat-o pe bunica la făcut prosoape pentru

biserică ţesute. Tot la muzeu au admirat uneltele şi armele strămoşilor nostri.

Pornind de la curiozitatea specifică vârstei (14-19 ani), am căutat prin diverse activităţi derulate

împreună cu diverşi parteneri, să stimulăm dorinţele elevilor de a cunoaşte tradiţiile,datinile şi

obiceiurile populare a aceste locuri. Vizita efectuată la biserica "Tăierea Capului Sfântului Ioan

Botezătorul" din Vaslui, cunoscută şi ca Biserica Domnească din Vaslui (biserică ortodoxă ctitorită de

domnitorul Ştefan cel Mare (1457-1504) în anul 1490, la Vaslui. Ea a avut rolul de paraclis al Curţii

Domneşti din Vaslui. Avariată de cutremure, a fost reconstruită din temelie în anul 1820. Biserica

"Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” (Biserica Domnească) din Vaslui a fost inclusă pe Lista

monumentelor istorice din anul 2015) în preajma sărbătorilor de Paşti, i-a făcut pe copii să înţeleagă

semnificaţia sărbătorii, preotul explicându-le pe înţelesul lor semnificaţia obiceiului încondeiatului

ouălor şi faptul că ouăle încondeiate în joia mare se duc la biserică pentru a fi sfinţite, iar după slujba

Învierii mai întâi cei în vârstă, apoi cei tineri le ciocnesc folosind formulele: ”Hristos a inviat!”,

„Adevărat a înviat!”, formule pe care cu siguranţă le vor utiliza corect.

Arta noastră populară, manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăţie de comori, izvorul lor

nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în mănunchi pentru a le dărui din nou cum

spunea Anton Pann: „De la lume adunate/ Şi-napoi la lume date.”

Astăzi, mai mult ca oricând, avem posibilitatea să îndrumăm copiii să cunoască şi să redea obiceiuri

româneşti, să respecte tradiţii ale românilor. În acest mod vom putea creşte şi educa copiii în spiritul

virtuţilor strămoşeşti, pentru a deveni buni creştini şi buni români.

Sărbătorile de iarnă au însemnat posibilitatea lărgirii orizontului spiritual al elevilor precum şi

cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii, a trăirilor afective şi emoţionale. Perioada premergătoare

acestora, respectiv Postul Crăciunului a însemnat informarea şi familiarizarea elevilor cu ceea ce

înseamnă Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza. Perioada aceasta a fost propice pregătirii serbărilor de

Crăciun, respectiv participarea la Festivalul Tradiţiilor de Iarnă din oraşul nostru. Un alt aspect al
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cunoaşterii tradiţiilor şi obiceiurilor de iarna a însemnat colindatul pe la diverse instituţii din oraş, unde

copiii au oferit colinde şi au primit daruri.

Vorbind despre oraşul Vaslui (atestat documentar în anul 1375) la prezent, ca mĳloc de

comunicare a valorilor culturale, putem face referire la cercetările arheologice care au demonstrat că

teritoriul oraşului Vaslui a fost locuit din cele mai vechi timpuri, încă din comuna primitivă. Materialele

descoperite atestă prezenţa unei populaţii stabile începând din neolitic până în epoca migraţiilor.

În secolul XV-lea târgul de pe Vaslui a ajuns de prim rang, cu o populaţie ce se apropia de cea a

Iaşului. Odată cu mutarea capitalei de la Suceava la Iaşi, precum şi cu apariţia vorniciei Ţării de Jos la

Bârlad, Vasluiul a început să decadă, menţinându-se timp de trei secole în categoria târgurilor mici şi

mĳlocii. Dintre monumentele şi locurile istorice vizitate de elevi amintim: Mausoleul Peneş Curcanul,

Monumentul „Eroilor vasluieni căzuţi pentru întregirea neamului”, Situl arheologic „Curtea

Domnească” - reprezintă un complex arheologic de tip reşedinţă domnească, datând din secolul al XV-

lea şi până către secolul al XIX-lea. Este situat lângă Biserica domnească „Tăierea Capului Sf. Ioan

Botezătorul”. Suprafaţa pe care este construit parcul este de 10.000 m2 etc.

În urma vizitelor pe care le-am făcut cu elevii prin oraşul Vaslui, am făcut diverse fotografii în

faţa diferitelor instituţii din oraş (primărie, muzeu, banca, etc), iar apoi am realizat expoziţie cu tema:

“Oraşul meu - trecut şi prezent!”. Tradiţiile, datinile, obiceiurile şi folclorul din Vaslui sunt documente

grăitoare privind istoria şi cultura acestor locuri. Tezaurul folcloric al acestei zone constituie o

componentă valoroasă, o moştenire de preţ pentru toţi cei care trăiesc şi vieţuiesc în această parte de

ţară.

Moştenirea pe care o avem trebuie dusă mai departe de elevii pe care îi creştem şi îi educăm

pentru că un popor trăieşte prin ceea ce lasă fiilor săi. Este bine să cunoaştem şi să transmitem copiilor

măcar un strop din ceea ce a creat omul simplu de la ţară cu iscusinţa minţii şi cu căldura sufletului său,

pentru a şti copiii de mici cine sunt şi de unde se trag.
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Rolul activităților extrașcolare în micșorarea decalajului

dintre programă și manual la disciplina limba engleză

Prof. Alina Ștefania Neacșu

Școala Gimnazială Nr.1 Dărăști, jud. Ilfov

Programa școlară de limba engleză împreună cu planul cadru, planificarea calendaristică,
manualul și ghidurile auxiliare însumează totalitatea documentelor curriculare, care vizează finalitățile,
conținuturile învățării precum și competențele și activitățile de învățare necesare formării abilităților de
comunicare si exprimare într-o limbă străină.

Programa școlară este un document curricular reglator, în care este prevăzută într-o
organizare coerentă, oferta educațională a unei discipline, în concordanță cu statutul pe care aceasta îl
are în planul cadru de învățământ (clasele la care se studiază, nivelul la care se studiază, aria curriculară
căreia îi aparține, numărul de ore alocate prin planul cadru). Deseori contestată și învinovățită pentru că
ar promova un sistem educațional rigid, uneori se consideră că îngrădește creativitatea și spiritul critic
atât al profesorilor, cât mai ales al elevilor. Totuși, dincolo de orice critică, programa școlară este
principalul instrument de lucru aflat la dispoziţia profesorului care programează demersul didactic
pentru derularea activităților de învățare.

Activitatea cadrului didactic este orientată de programa şcolară. Manualul este instrumentul de
lucru al elevului, nefiind un document reglator.

Proiectarea demersului didactic, care pregăteşte desfăşurarea activităţii didactice din clasă,
presupune parcurgerea de către cadrul didactic a următorilor paşi:

a. lectura programei şcolare;
b. proiectarea unităţilor de învăţare, care stau la baza realizării planificării calendaristice;
c. elaborarea planificării calendaristice.

Lectura integrală, atentă şi personalizată a programei şcolare şi înţelegerea logicii interne a
acesteia reprezintă condiţii obligatorii în vederea proiectării activităţii didactice.

Elaborarea planificării calendaristice presupune parcurgerea următoarelor etape:
a. asocierea competenţelor specifice şi a conţinuturilor prezentate în programa şcolară;
b. stabilirea unităţilor de învăţare;
c. stabilirea succesiunii parcurgerii unităţilor de învăţare;
d. stabilirea bugetului de timp necesar pentru fiecare unitate de învăţare.

Micșorarea decalajelor dintre programă șimanual poate privită din trei punctede vedere:

� Cunoașterea foarte bine a programei școlarea și aplicarea maximal a manualului pentru a
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atinge cât maimult din programa școlară.
� Folosirea în activitățile de completare a altor materiale de sprijin: planșe, flashcard-uri,

cărți de lectură in sistem bilingv, etc.
� Compensarea activităților din sala de clasă cu cele extrașcolare.

Este recomandabilă folosirea mai multor surse de inspirație pentru predarea unor lecții. Se pot folosi
auxiliare didactice precum, caiete speciale, planșe, chiar și alte manuale. Profesorul trebuie să dovedească
capacitate de selecție a materialelor auxialiare potrivite pentru nivelul de cunoștințe al elevilor, tema
abordată, elementele de construcție a comunicarii întâlnite pe parcusul lecțiilor, etc.

In ceea ce privește manualele de limba engleză care în ultima vreme sunt editate de colective
diverse, în colaborare cu profesori din Europa, putem afirma ca dacă le utilizăm adecvat, iar aici amintesc
de conținutul digital, cu siguranță obținem progres, însă doar în rândul elevilor de niveluri mediu și foarte
bun. Acest lucru se întâmplă deoarece autorii îl concep pentru un eșantion de elevi de nivel mediu şi
pentru ,,profesorul-tip”, fără să aibă obligaţia să cunoască specificul elevilor dintr-o anumită clasă,
instituţie de învăţămînt sau localitate. Apoi, apare obligaţia directă a profesorului de a raporta
conţinuturile învăţării la felul de a fi al clasei, la experienţa de cunoaştere a elevilor acestei clase.

Profesorul ideal adaptează creativ conținuturile manualelor în funcție de specificul clasei. Adaptarea
este necesară în cazul elevilor slab pregătiți, deoarece fără o consolidare a conținuturilor inițiale nu se pot
achiziționa de noi cunoștințe. În cazul elevilor deschiși spre cunoștere, adaptarea este necesară pentru a
stimula învățarea, un conținut ușor ar face elevii să fie dezinteresați și plictisiți.

Există două modalități de adaptare pe care fiecare cadru didactic le abordează în funcție de specificul
colectivului de elevi:

� selectarea din conținuturile manualelor împreună cu elevii; un rol important îl au nivelul
cognitiv, interesele și specificul social al grupului de elevi;

� selectarea din conținuturile manualelor în particluar, fără consultarea elevilor; astfel,
profesorul poate omite teme care i-ar fi interesat pe elevi păstrând teme care sunt mai puțin
îndrăgite de aceștia.

Este de preferat ca profesorul să stabilească împreună cu elevii în ce măsură vor folosi manualul, care
sunt acele teme sau unități pe care elevii sunt interesați să le studieze și care sunt acelea pe care profesorul
știe sigur că omiterea lor ar fi în detrimentul învățării. Este foarte importantă colaborarea cu elevii,
deschiderea cadrului didactic spre comunicare și înțelegere. Autoriatatea profesorului poate conduce către
obligarea elevilor să parcurgă unități care nu se încadrează în
preferințele lor cotidiene.

Utilizarea unor cărți de lectură în sistembilingv poate
constitui o metodă atractivă pentru elevi.

Dezvoltarea competențelor de lectură pe parcursul orelor
de limba engleză devine o modalitate de îmbogățire a
vocabularului elevilor, atât în limba română cât și în limba
străină. De asemenea, descoperirea cuvintelor si expresiilor
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noi, care le vor atrage atentia si pe care le vor învăța cu placere, le dezvoltă abilitățile de comunicare.

Expunerea constantă la lectură contribuie la dezvoltarea creierului – cercetările efectuate
arată faptul că anumite zone din creier sunt influențate de expunerea copiilor la citit de la vârste fragede.

Activitățile de lectură din sala de clasă se pot compensa cu cele extrașcolare. Anul trecut am
implementat un asemenea proiect educațional cu
o clasă de elevi care a dat roade foarte bune.

Copiii la vârste mai fragede sunt în general
înclinați spre a obține aptitudini din activități
practice și mai puțin de învățare. Ei preferă să se
joace, să facă vizite, să se joace cu alți copii, să
învețe unii de la alții. Aceste acțiuni le aduc lor
acele aptitudini care să-i ajute să le dezvolte
gândirea. În programele școlare și în manuale

avem foarte multe componente care înseamnă multe cunoștințe si nu marjăm pe partea practică, care le-ar
aduce aptitudinile de care au nevoie și pentru care creierul lor este predispus.

Profilul elevului care obține constant note foarte bune depinde de voință, implicare, caracter și
diferite abilități, iar activitățile extrașcolare au pondere foarte importantă în conturarea acestuia.
Consider că există trei principali factori care influențează randamentul școlar al elevilor:

1. Motivația intrinsecă a elevului

Majoritatea cadrelor didactice descriu ,,elevul de nota 10” ca fiind perseverent, conștiincios,
implicat și serios. Este cel care studiază în mod regulat, are dorința de cunoaștere, este atent și receptiv la
orice sarcină atât la activitatea în sala de clasă, cât și în cazul temelor. Tema are un rol important în
reluarea și consolidarea cunoștințelor dobândite în clasă și crește gardul de responsabilizare al elevului.

2. Aptitudinile sau trasăturile înnăscute pentru disciplină

Mulți profesori admit că anumiți elevi au o înclinație aparte spre limbile străine și de aceea obțin
note foarte bune. De asemnea, menționează ca elevii cu aptitudini pentru limbi străine alocă mai puțin
timp studiului elementelor de construcție a comunicării predate și temelor pentru acasă. Ei obțin mai
repede și mai ușor note maxime, spre deosebire de elevii conștiincioși, dar fără înclinație spre disciplină.
De altfel, ei consideră că aceștia iși
perfecționează abilitățile de
comunicare și exprimare în limba
engleză comunicând cu prieteni
prin corespondență, comunicând cu
parteneri de jocuri online din alte
țări, sau ascultând muzică și
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vizionând filme, seriale în limba engleză fără subtitrare în limba română. Elevii cu aptitudini sunt cei
orientați către lucru suplimentar și participare la concursuri sau olimpiade.

De aceea, o activitate extrașcolară potrivită este vizionarea unui film în limba engleză la
cinematograf și realizare unei recenzii după un plan dat sau completarea unui text lacunar.

3. Competența cheie ,, a învăța să înveți”

,, A învăța să înveți” este una dintre cele opt competențe cheie definite de Comisia Europenă care
considerăm că stă la baza dezovltării celorlaltor competențe. mulți dintre elevi nu vor să se exprime sau să
încerce să vorbească / citească în limba engleză nu de teama unei pronunții defectuoase sau a lipsei
cunoștințelor de limbă străină, cât de reacția colegilor de clasă.

Elevii care au cunoștințe / abilități lingvistice mai puțin dezvoltate dovedesc timiditate și inhibare. În
acest mod, explicăm faptul că aceste bariere trebuie depășite, dezvoltând elevilor plăcerea pentru studiu și
sprijinul reciproc. Elevul își atinge standardele de performanță maxime în momentul în care a descoperit
„tehnica” prin care reține cât mai multe informații într-un interval de timp scurt.

O ieșire în parc și practicarea
unui joc de rol, cu siguranță vor încuraja
și elevii care nu se remarcă în sala de
clasă, să colaboreze și să interacționeze
cu ceilalti.

O altă activitate extrașcolară pe care am realizat-o anul acesta a fost să insoțesc elevi la
Evenimentul ReCoNnect
– Research
Communication for
active Learning ( Noaptea
Cercetarilor –ediția 2022). Elevii au fost încântați să caute de la soluții pentru a se reconecta cu natura, să
afle mai multe despre schimbările climatice, până la cutremure și misiuni spațiale. Trebuie menționat ca
aceștia studiaseră un capitol în manualul de anul trecut despre ,,The Power of Nature” – aspect care i-a
ajutat sa își aminteasca cu ușurință informații despre diferite fenomene.

Capacitățile de învățare ale elevilor se dezvoltă treptat, iar o importanță deosebită o are disciplina
Consiliere și dezvoltare personală. Profesorii diriginți îi pot sprijini pe elevi în descoperirea de noi tehnici
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de studiu. Elevii trebuie să reflecteze asupra motivației și eficacității strategiilor de progres în învățare.
Competența cheie ,,a învața sa înveți” se dezvoltă dacă elevul:

� este motivat suficient;
� folosește strategii de învățare (identifică informațiile importante, realizeză conexiuni între

cunoștințe);
� ascultă cu atenție explicațiile profesorului;
� înțelege textele citite;
� exersează abilitățile de scriere și de redactare;
� își organizează învățarea;
� își controlează emoțiile.

În concluzie, complexitatea actului instructiv-educativ aduce în fața elevilor o multitudine de strategii
de lucru care pot reduce decalajele între programe și manualele școlare. Activitățile extrașcolare recreative,
sportive sau experimentale conduc către facilitarea asimililării și utilizării cunoștințelor și competențelor
de limba engleză în contexte diverse.
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Importanța activităților extrașcolare

Profesor înv. primar Nuțaș Cristina Marioara
Şcoala Gimnazială Nr.1 Abram,Bihor

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor
fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria
Montessori –”Descoperirea copilului”)

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun
bazele ,,clădirii’’fizice şi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de suflete şi minţi, ştie,
cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi
mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei. Pedagogul american Bruner (1970) consideră că
„oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată,
orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia
este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi
mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”

Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui 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 in contact direct cu obiectele şi
fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să
împăcăm şcoala cu viaţa.

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale,
facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei,
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul
şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.

Exemple de activităţi extraşcolare

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv –
constituie un mĳloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele
oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie
în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa
şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre
oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc
ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.
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Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei,
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte realizările
oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi
sensibilitate , imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le
culeg ,sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte
receptivi la tot ce li se arata sau li se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei mici.
Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze
diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Acelasi efect îl pot avea concursurile organizate de
către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de
iniţiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit
exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească:
o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi
probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate,
este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice,
reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în
actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia
rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, etc.

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite
sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare
care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta.
Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se
dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform
naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie
regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-
şi cunoască elevii, să-i dirĳeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos
obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea 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 .

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să
evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.
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IMPORTANȚA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE

Prof. Panduru Maria

Liceul Tehnologic ”Nicolae Stoica de Hațeg ”, Mehadia, Jud. Caraș-Severin

Studierea limbii şi literaturii române în şcoală este un proces complex şi de durată, reglementat în

documentele elaborate MECT-CNC (Consiliul Naţional pentru Curriculum) şi se subordonează finalităţilor

pentru fiecare nivel de învăţământ – primar, gimnazial, liceal – dar şi obiectivelor ciclurilor curriculare, acestea toate

derivând din idealul educaţional, aşa cum este formulat în Legea învăţământului: „dezvoltarea liberă, integrală şi

armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative”3

În planurile-cadru pentru gimnaziu şi liceu, limba şi literatura română ocupă o poziţie privilegiată în

ceea ce priveşte numărul de ore din curriculum nucleu: cinci la clasa a V-a, patru pentru clasele a VI-a – a VIII-a şi

câte trei/patru ore la clasele a IX-a – a XII-a. Curriculum-ul estins (CE) presupune şi parcurgerea conţinuturilor

marcate cu asterisc în programa şcolară, lărgindu-se astfel oferta de învăţare la limba şi literatura română.

Programa actuală de limba şi literatura română propune trecerea de la centrarea pe conţinuturi, la centrarea pe

obiective şi competenţe, adică pe elev, pe ceea ce poate să facă elevul, aspectele formative ale procesului didactic

devenind, în felul acesta, preponderente. În ceea ce priveşte paradigma în jurul căreia se structurează disciplina

limba şi literatura română, atât în gimnaziu, cât şi în liceu, ea se bazează pe „modelul comunicativ-funcţional” care,

ţinând cont de nevoile personale şi sociale ale elevilor, urmăreşte formarea competenţei de comunicare prin

dezvoltarea celor patru deprinderi integratoare: înţelegerea după auz, vorbirea, lectura şi scrierea.

Școala are ca prioritate studierea limbii române ca mĳloc de comunicare interumană și ca demers de

cunoaștere a identității noastre spirituale și culturale.

Obiectivele generale ale studierii limbii şi literaturii române în învăţământul obligatoriu se structurează

pe trei dimensiuni:

a) Practica raţională şi funcţională a limbii. Elevul trebuie:

� să cunoască normele şi modelele de structurare a formelor de comunicare orală şi scrisă,

implicit, să înţeleagă structura şi funcţionarea limbii literare ca sistem unitar în permanentă

devenire şi ca ansamblu al elementelor de construcţie a comunicării;

� să-şi activeze cunoştinţele de limbă pentru a percepe şi a realiza fapte de comunicare, orală şi

scrisă, adaptându-se dinamic şi eficient la strategiile şi regulile interacţiunii sociale;

3MEN-CNC, Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă, Editura Corint, Bucureşti, 1998, p.3
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� să exprime în mod original, într-o formă accesibilă, clară şi armonioasă propriile idei,

judecăţi şi opinii;

b) Formarea unor reprezentări culturale, precum şi a unui univers afectiv şi atitudinal coerent. Elevul

trebuie:

� să înţeleagă semnificaţia limbii literare române în conturarea identităţii naţionale şi integrarea

acesteia în contextul culturii universale;

� să interiorizeze, prin contactul cu texte elaborate în diverse stiluri funcţionale, valorile culturale

naţionale şi universale, vehiculate prin limba literară, ca premisă a propriei dezvoltări

intelectuale, afective şi morale;

� să-şi structureze un sistem axiologic coerent, fundament al formării unei personalităţi autonome

şi independente, integrate dinamic în societate;

� să stăpânească principalele modalităţi de înţelegere şi interpretare a unor texte, redactate în diverse

situaţii de comunicare şi în diversele stiluri funcţionale ale limbii române;

c) Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală. Ar trebui ca elevul să fie capabil:

� să-şi însuşească strategiile (metodele şi tehnicile) de studiu şi de activitate independentă;

� să-şi structureze o conduită autonomă în selectarea, organizarea şi utilizarea informaţiei;

� să-şi activeze şi să-şi dezvolte, în mod apropriat, operaţiile gândirii creative”4.

Realizarea acestor obiective, în perioada şcolarităţii obligatorii, va conduce la structurarea competenţei

de comunicare orală şi scrisă, în situaţii şi contexte variate, necesare, printre altele, continuării studiilor în etapa

liceului.

Pentru a înţelege şi a-şi însuşi noţiunile gramaticale (de fonetică, vocabular, morfologie etc.) elevul

trebuie să efectueze anumite procese (operaţii) ale gândirii: analiza, comparaţia şi generalizarea. Deoarece

cunoştinţele de gramatică „sunt abstracţii care generează alte abstracţii”, predarea – învăţarea gramaticii limbii

române se face prin „activizarea permanentă a puterii de abstractizare a elevilor”5

Acest proces începe din primii ani de şcoală când limba devine obiect de studiu. Când intră în şcoală

copilul stăpâneşte elementele de bază ale limbii materne; vorbirea gramaticală precede însuşirea conştientă a

noţiunilor şi a definiţiilor gramaticale.6

4 Cf. MEN-CNC, Programe școlare pentru clasele V - VIII. Limba și literatura română, 1999, p.7
5 Ionescu, M.; Radu, I.,Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p171-177
6 V. Goia; I. Drăgotoiu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, p 16
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Formarea noţiunilor gramaticale presupune însuşirea procesuală a acestora, respectând principiul

concentric al studierii limbii române: potrivit acestui principiu, fiecare secvenţă de învăţare începe cu actualizarea,

sistematizarea şi aprofundarea cunoştinţelor anterioare.

Se disting trei etape în procesul formării noţiunilor gramaticale, în funcţie de vârsta elevilor:

I. Etapa elementelor pregătitoare de limbă (de familiarizare cu noţiunile de limbă) corespunde grupei

mari la grădiniţă şi claselor I şi a II-a din şcoala primară. În această etapă noţiunile gramaticale (cuvânt, propoziţie,

silabă, sunet etc.) se intuiesc, nu se definesc.

În această etapă se exersează modele de limbă şi, tot intuitiv, se introduc norme ortoepice şi

ortografice.

II. Etapa primelor noţiuni propriu-zise de limbă (corespunzătoare claselor a III-a şi a IV-a) este

perioada în care se introduc şi se definesc noţiuni ştiinţifice (gramaticale): subiect, predicat, substantiv, adjectiv,

pronume, numeral şi verb, atribut şi complement, cuvânt de legătură, propoziţie simplă, propoziţie dezvoltată; se

formulează explicaţii pentru unele ortograme.

III. Etapa de studiere organizată a sistemului limbii (clasele a V-a până la a VIII-a). Acum se predau

şi se însuşesc noţiuni fundamentale de fonetică şi vocabular, se completează (potrivit principiului concentric)

noţiunile gramaticale propriu-zise, aşa încât, la sfârşitul clasei a VIII-a, ele să fie epuizate, bineînţeles într-o

viziune funcţională În liceu noţiunile gramaticale sunt utilizate în lecţiile de exersare a comunicării7.

Scopul studierii limbii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu o

cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii,

să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa

cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din

natură şi la cel creat de om.

Miza esenţială a studiului limbii în gimnaziu este de ordin instrumental şi urmăreşte să ofere elevului

posibilitatea de a se mişca în registre lingvistice diferite şi de a recepta şi construi mesaje adecvate unor contexte

de comunicare variate. Accentele cad asupra limbii literare, componentă valorizată social, obligatorie în situaţiile

de comunicare oficială şi pretinsă de majoritatea situaţiilor de comunicare scrisă. Mai mult, limba literară este, la

vârsta şcolară, calea de acces spre celelalte materii de studiu, iar la vârsta adultă, un atu în reuşita socială.

Aceeaşi viziune utilitară aşază în prim-plan speciile discursului oral şi scris ce definesc situaţiile de

comunicare curentă (ex. scrisoarea, cererea, procesul-verbal, dialogul formal şi informai). Un aspect important îl

constituie şi învăţarea acelor reguli ce garantează exerciţiul democratic al dialogului, reguli ce pot fi integrate în

aria unei etici a comunicării. Mă refer la cunoaşterea condiţiilor necesare pentru realizarea unei convorbiri

autentice: posibilitatea ca fiecare participant să-şi dezvolte în mod satisfăcător ideile, desfăşurarea ordonată a

luărilor de cuvânt, ascultarea atentă a intervenţiilor celorlalţi etc.

7 Ibidem, p. 15
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Formarea competenţei de comunicare presupune nu numai învăţarea şi exersarea strategiilor şi

formelor interacţiunii sociale, ci şi asimilarea unor cunoştinţe metalingvistice. Integrarea acestei categorii de

cunoştinţe în programele şcolare se justifică prin trei argumente distincte. în primul rând, cunoştinţele despre

structura şi funcţionarea limbii permit amplificarea şi cizelarea competenţei de comunicare. în al doilea rând,

cunoaşterea sistemului lingvistic al maternei oferă suport pentru asimilarea limbilor străine; mă gândesc mai ales

la structurile pe care româna le are în comun cu celelalte limbi, la acele „uliţe" ale tuturor, din metafora

eminesciană a limbii-sat. în al treilea rând, studiul gramaticii dezvoltă gândirea logică a elevilor şi permite

învăţarea şi exersarea strategiilor inductive, deductive şi transductive, esenţiale oricărui demers euristic.

Şcoala are ca prioritate studierea limbii române ca mĳloc de comunicare interumană şi ca demers de

cunoaştere a identităţii noastre spirituale şi culturale.

Pentru realizarea primei dimensiuni a programei - practica raţională şi funcţională a limbii - activitatea

educativă urmăreşte ca elevul:

a) să înţeleagă structura şi funcţionarea limbii literare, ca sistem unitar în permanentă devenire şi ca ansamblu al

elementelor de construcţie a comunicării,

b) să-şi activeze cunoştinţele de limbă pentru a percepe şi a realiza fapte de comunicare orală şi scrisă, să redea

într-o formă accesibilă, clară şi armonioasă, propriile idei, judecăţi şi opinii.

În vederea formării unei culturi literare precum şi a unui univers afectiv şi atitudinal coerent, ar fi de dorit ca

elevul:

a) să înţeleagă semnificaţia limbii şi literaturii române în conturarea identităţii naţionale şi în integrarea acesteia

în contextul culturii universale

b) să interiorizeze valorile culturale, naţionale şi universale, vehiculate prin limbă şi literatură, ca premisă a

propriei dezvoltări intelectuale, afective şi morale.

c) să-şi structureze un sistem axiologic coerent, fundament al unei personalităţi autonome şi independente,

integrate dinamic în societate.

d) să-şi dezvolte disponibilităţile de receptare a mesajelor orale şi scrise, sensibilitatea, precum şi interesul pentru

lectura textelor literare şi non-literare.

e) să stăpânească modalităţile principale de înţelegere şi interpretare a unor texte literare sau non-literare.

În ceea ce priveşte deprinderile de muncă intelectuală, elevul ar trebui:

a) să-şi însuşească strategii, metode şi tehnici riguroase de studiu şi de activitate independentă;

b) să-şi structureze o conduită autonomă în selectarea, organizarea şi utilizarea informaţiei;

c) să-şi activeze şi să-şi dezvolte operaţiile gândirii creative;
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Limba română constituie un obiect de studiu important în învățământul românesc. Studiul limbii

române are o însemnătate cu totul deosebită în formarea multilaterală a școlarilor. Fără însușirea corespunzătoare

a limbii române nu poate fi concepută evoluția intelectuală viitoare a elevilor, pregătirea lor corespunzătoare la

celelalte obiecte de învățământ.

În ciclul gimnazial importanța limbii române ca disciplină școlară capătă dimensiuni noi, determinate

de faptul că prin acestea se urmărește atât cultivarea limbajului scris și oral al elevilor, cunoașterea și folosirea

corectă a limbii materne, cât și învățarea unor tehnici de baza, ale activității intelectuale, cum sunt cititul, scrisul

și exprimarea corectă. Aceste tehnici sau instrumente ale muncii intelectuale asigură dezvoltarea și perfecționarea

limbajului precum și succesul în întreaga evoluție viitoare a elevilor.

Gramatica solicita, prin excelență, un evident efort intelectual, o puternică angajare a proceselor de

cunoaștere ale elevilor. Obiectivele formativ-educative ale limbii române ca disciplină școlară în ciclul gimnazial

se realizează concomitent cu obiectivele legate de funcția instrumentală și informațională. La rândul lor acestea

din urmă pot fi îndeplinite în condiții optime numai pe fondul unui învățământ formativ, care solicită capacitățile

intelectuale ele elevilor.

Limba română alături și împreună cu celelalte obiecte de învățământ întărește formarea personalității

elevilor. Nu este deloc de neglĳat faptul că întregul act de învățământ se transmite prin folosirea limbii române.

Chiar și limbile străine încep tot de aici.
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Rolul jocului didactic în predarea – învățarea adjectivului în

învățământul primar

prof.înv.primar Petrescu Oana – Cătălina,

Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Slatina, jud. Olt

Jocul didactic este metoda cea mai îndrăgită de către copii și una dintre cele mai eficientemetode de predare
– învățare din ciclul învățământului primar dacă este bine ales și se desfășoară în condiții corespunzătoare. În
alegerea jocului, cadrul didactic trebuie să aibă în vedere :

� particularitățile clasei;

� obiectivele lecției;

� implicarea tuturor elevilor în activitate;

� existența unor reguli pe care elevii să le poată respecta;

� experiențele de învățare ale elevilor, precum și conținuturile pe care aceștia le stăpânesc;

� aplicarea cunoștințelor elevilor în diferite situații.

La nivelul ciclului primar, elevul interacționează și operează practic numai cu o parte a categoriilor
gramaticale ale adjectivului (gen, număr, acord), celelalte noțiuni (clasificări, grade de comparație, funcții
sintactice, valoare stilistică) fiind abordate intuitiv.

Încă din clasa pregătitoare, elevii folosesc adjective pentru a determina mărimea, forma, culoarea (trăsături
fizice/materiale ale obiectelor/viețuitoarelor) sau însușirile morale ale unor ființe/personaje din povești.

Un joc didactic ce vizează cunoștințele despre adjectiv este Jocul însușirilor. El se desfășoară pe rânduri de bănci.
Pe prima bancă se află o foaie de hârtie albă. Elevul din stânga scrie un substantiv și trece hârtia celui din dreapta,
care scrie alături o însușire a substantivului. Hârtia trece la colegii din spate, care o completează la fel. Nu se admit
repetări ale aceluiași adjectiv. Câștigă rândul care a completat primul și a scris corect.

Jocul se poate organiza și în alt mod : elevii din stânga rândului de bănci scriu pe caiete câte un substantiv, iar
cei din dreapta, câte un adjectiv. Apoi se numește un elev dintr-un rând, care citește substantivul scris. De pe
rândul lui se ridică cei care au scris câte un adjectiv care se potrivește acelui substantiv. Se face verificarea. Fiecare
greșeală se penalizează și se notează la tablă. Așa se procedează cu 1-3 elevi din fiecare rând. Câștigă rândul cu cele
mai puține penalizări.

Dacă prima variantă a jocului poate fi realizată încă din clasa a II-a, varianta a doua poate fi folosită în clasa a
III-a pentru a consolida noțiunile referitoare la acordul adjectivului cu substantivul determinat.

Pentru clasa a IV-a putem adapta jocul Călătorie ortografică, în care pe colile de hârtie care se împart elevilor
sunt desenate trei furgonete, fiecare dintre ele având de făcut patru drumuri la patru destinaţii diferite.
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Furgonetele se disting prin inscripţiile deosebite pe care le poartă: 1 =un + substantiv + adjectiv, 2=nişte+
substantiv + adjectiv, 3 = adjectiv + substantiv. Destinaţiile sunt marcate de câte trei căsuţe, grupate în
diverse puncte ale paginii. Denumirea primului destinatar spre care se îndreaptă furgoneta nr. 1 este scrisă în
prima căsuţă din grup: urs cafeniu, bujor vișiniu, cercel auriu, fulg argintiu, pantof maroniu, crin portocaliu. În
final, elevii trebuie să stabilească ceilalţi destinatari, în funcţie de inscripţia existentă pe furgonetă, şi să scrie, în
fiecare dintre căsuţe, formele corecte ale pluralului substantivelor și adjectivelor menţionate, prin care sunt
identificaţi destinatarii.

Activităţile ludice (...) pot fi extrem de variate. Ele trebuie folosite pentru a dinamiza activitatea de predare -
învăţare şi pot fi îmbinate cu alte metode, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de tipul de lecţie.
(Axenti, Victor; Verşina, Maria, 2009, p. 78).

Disciplina Limba și literatura română, continuând și dezvoltând noțiunile abordate în cadrul orelor de
Comunicare în limba română, își propune să formeze și să dezvolte elevului competențe de receptare/exprimare
de mesaje orale și competențe de receptare/redactare demesaje scrise, altfel spus – competențe de comunicare în
limba maternă.

Gramatica limbii române reprezintă scheletul sau structura de bază în etapele de elaborare a mesajului oral
sau scris. Pe acesta/aceasta se adaugă celelalte elemente : ortografie, punctuație, expresivitatea exprimării sau
rigurozitatea exprimării în funcție de scopul mesajului.

Deși aceste noțiuni se abordează integrat, potrivit modelului comunicativ-funcțional, toate contribuie în
egală măsură la formarea competențelor de comunicare.

Adjectivul este o parte de vorbire cu un rol foarte important în nuanțarea exprimării. Pornind de modele date
elevii observă cum prezența adjectivelor influențează reacțiile cititorului, stârnind interes, uimire, compasiune,
etc. De asemenea, elevii ar trebui ghidați în receptarea corectă a campaniilor de promovare, mai ales dinmediul
online, în sensul de a discerne între ce este real/fals în prezentarea anumitor produse sau servicii. Astfel se poate
schimba modul elevilor de a percepe școala, demonstrându-le că ceea ce învață în clasă are aplicabilitate în
activitățile zilnice.

În ceea ce privește abordarea metodică a adjectivului, împletireametodelor, mijloacelor și formelor de
organizare clasice cu cele moderne, dar, mai ales, raportarea acestora la particularitățile psihopedagogice ale
colectivului, precum și la caracteristicile fiecărui elev în parte, reprezintă primul pas în obținerea celor mai bune
rezultate.
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La volonte de bonheur dans l’œuvre d’ Albert Camus

Șovagău Stanca-Claudia
Liceul deArte Vizuale «Romulus Ladea», Cluj-Napoca

«Le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre. Ils sont inséparables.» (Le Mythe de Sisyphe, p.

165).

«On ne découvre pas l'absurde sans être tenté d'écrire quelque manuel du bonheur.» (ibidem).

L'oeuvre entière d’Albert Camus peut être envisagée sous le signe de la figure mythique de

Sisyphe. Sisyphe illustre le visage de l'homme camusien, un homme conscient de l’absurdité de

l'existence mais, en même temps, heureux de la vivre. Il erre dans une vie ayant la forme d'un labyrinthe,

mais il sait que personne ne peut trouver l'issue, parce que l'issue n'existe pas. Malgré ce fait, il continue

le jeu de la recherche, parce que le jeu est beau et étonnant.

Le noyau fondamental de l'oeuvre de Camus est le rapport paradoxal que l'homme établit entre

la volonté de bonheur et la conscience de l'absurde. Le fait que l'existence finit par une mort qui

s'insinue déjà dès la naissance, ne fait pas de l'homme un être désespéré et résigné. L’absurde est dépassé

dans un monde où le bonheur est possible, où chacun peut trouver ses propres raisons d'exister.

C'est pourquoi le thème du bonheur n'est jamais séparé du thème de l'absurdité de la mort de

l'homme, dans l'oeuvre de Camus. Mais ce qui fait son originalité, c’est le rapport paradoxal: le bonheur

est une conséquence de l'absurde.

Un fait qui aurait pu provoquer la douleur, le désespoir, le suicide ou la résignation, engendre la

joie, même la frénésie de vivre.

Cela est illustré par la figure de Sisyphe, qui est définie et nuancée chez Camus un peu autrement

que dans les autres illustrations du mythe. Il est très important d'envisager les motifs de la punition par

les dieux: Homère nous dit que Sisyphe a été puni parce qu'il avait livré les secrets des dieux et parce

qu'il avait enchainé la Mort. Une autre source explique la punition par le refus de retourner dans

"l'ombre infernale", après le retour sur la terre pour châtier sa femme. Il a été puni, donc, parce qu'il a
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préféré la terre et ses joies:

«Bien des années encore, il vécut devant la courbe du golfe, la mer éclatante et les sourires de la

terre. Il fallût un arrêt des dieux...» (Le Mythe de Sisyphe, p. 162).

On a compris déjà que Sisyphe est le héros absurde. Il l'est autant par ses passions que par son

tourment. Son mépris des dieux, sa haine de la mort et sa passion pour la vie, lui ont valu ce supplice

indicible où tout l'être s'emploie à ne rien achever.

«C'est le prix qu'il faut payer pour les passions de cette terre.» (idem, p. 162)

Ce "péché" est commis aussi par l'homme camusien: il préfère les joies simples, sa vie unique,

concrète, aux mystéres et aux promessee d'une transcendance illusoire. Cette lucidité et le fait qu'il est

conscient de cette vérité lui donne la possibilité de faire un saut vers la seule chose vraie et concrète qu'il

possède et qu'il sent: sa vie:

«Si la descente ainsi se fait certains jours dans la douleur, elle peut se faire aussi dans la joie.»

(idem, p. 164); il reconnait que le seul lien qui le rattache au monde, c'est la main fraiche d’une jeune fille.

(idem, p. 168).

Heureusement, la conscience douloureuse de l'absurde n’aboutit pas au désespoir où à la

résignation, mais à la conscience des liaisons étroites avec la terre et le monde.

Mais que signifie le bonheur pour Albert Camus? On doit essayer de détacher sa conception en

analysant les Carnets et puis les oeuvres littéraires suivantes, publiées par Camus:

Noces (1939)

L'Étranger (1942)

LeMalentendu (repr. en 1944)

La Peste (1947)

L'Exil et le Royaume (1952)

L'Été (1954)

La Chute (1957)
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Les Carnets peuvent être envisagés comme les confessions d’un être qui se définit par une seule

force: celle d'aimer et par une vraie passion: celle de vivre pleinement, de tout vivre, passion qui donne

un sens à l'existence. Chacun a le droit et le devoir de vivre à sa manière, comme il l'entend.

Dans ses Carnets II (sept. 1937 - avril 1939), Camus parle de la liaison étrange entre le bonheur et

le temps, le bonheur étant envisagé comme un effort et une permanente construction:

«Être heureux demande du temps, beaucoup de temps. Le bonheur est, lui-aussi, une longue

patience.» (Carnets II, p. 90)

Mais, paradoxalement, «nous n'avons pas le temps d'être nous-mêmes. Nous n'avons que le

temps d'être heureux.» (idem, p. 93)

Ce que A. Camus nous dit par son oeuvre s'identifie avec la conception sur le bonheur,

appartenant à Edgar Allan Poe, qui parle de quatre conditions du bonheur: la vie en consonnance avec la

nature, l'amour pour un être, le détachement de n'importe quelle ambition et la création. (idem, p. 134).

La vie apparait donc comme un intervalle où l'homme a le droit et le pouvoir de tout changer, de

construire son propre bonheur:

«Dans la période qui se trouve entre la naissance et la mort, rien n'est fixé: on peut changer

tout.» (Carnets III, avril 1939 - févr. 1942, p. 174).

Ce qui compte et ce qui reste c’est le fait que le visage du bonheur s'impose comme l'essence de la

vie, malgré les souffrances innombrables et permanentes.

Camus se pose aussi des questions sur la relation entre le moi et l'autre, entre la solitude

humaine et la solidarité:

«Le grand problême qu'on doit résoudre pratiquement: on peut être heureux et, en même temps,

seuls» (Carnets IV, janvier 1942 - septembre 1945, p. 246).

On peut être heureux seuls ou les liaisons étroites avec les autres et la communication sont des

éléments qu'on ne peut pas ignorer et qui sont essentiels? Cette question est toujours posée dans

l'oeuvre de Camus, mais on ne donne jamais une réponse définitive et nette.

En tout cas, A. Camus, comme Dostoievski, est sûr "qu'on doit aimer la vie avant d'aimer son

sens". (Carnets VI, avril 1948 - mars 1951, p. 373).

La métaphore du soleil rayonnant, obsession de l'écriture de Camus, est utilisée par l'écrivain
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dans L'Énigme, pour définir le noyau de sa création et pour se définir lui-même:

«Au centre de notre oeuvre, fût-elle noire, rayonne un soleil inépuisable, le même qui crie

aujourd'hui à travers la plaine et les collines.» (L'Énigme, p. 157).

La définition du bonheur comme accord entre l'être et l'existence peut être retrouvée aussi dans

Noces:

«Mais qu'est-ce que le bonheur sinon le simple accord entre un être et l'existence qu'il mène? Et

quel accord plus légitime peut unir l'homme à la vie sinon la double conscience de son désir de durée et

son destin de mort?» (idem, p. 68)

L'homme camusien voit le bonheur comme une chose terrestre, accessible, qu'on peut acquérir

en dépassant le conflit entre la conscience et l'existence, conflit qui est la source de la tristesse.

Quand chacun se regarde, il voit que la subjectivité est formée d'une multitude de contradictions:

l'existence et le néant, le fini et l‘infini, le temps et l’éternité, la contemplation et l'action, l'instinct de vie

et l'instinct de mort.

Quand on découvre ces couples, on a un choc existentiel et la lucidité douloureuse, le sentiment

de tristesse sont déclenchés. L'homme qui veut conquérir la plénitude et l'harmonie intérieure réalise

son échec, à cause de l'absurdité de la mort.

La vie se déroule, donc, sous le signe du bonheur raté. Mais celui qui a fait l‘expérience du fait

que le bonheur n'est pas absolu, fera aussi l'expérience que le malheur non plus n’est pas absolu. Quand il

découvre que l'aspiration vers le sens absolu, vers le bonheur absolu se dégrade irrémédiablement en

contact avec la réalité, il découvrira aussi que le malheur, lui aussi, se dégrade, la vie l'atténue, l'âme

humaine ayant la possibilité de diminuer toujours le malheur.

Si notre destin a une limite, nous pouvons accepter quand même la situation donnée, en faisant

de sorte que le malheur originaire diminue, régresse et acquiert une limite; il peut se transformer,

paradoxalement, en bonheur.

C'est un bonheur qu'on rencontre chaque jour, dans les choses simples et naturelles, qui se

donne à tout le monde, on doit seulement le découvrir dans chaque instant de l‘existence quotidienne.

Tout cela se retrouve dans les obsessions des personnages de Camus, l'amour de la nature, de la mer, du

soleil et du corps étant les visages du bonheur dans l'oeuvre de Camus.



99

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

Bibliografie

Camus, Albert, Oeuvres completes 2 (1944-1946), Bibliotheque de la Pleiade, 2013

Camus, Albert, Le mythe de Sisyphe, Ed. Gallimard, 1990

Camus, Albert, Correspondance, 1944-1959, Ed. Gallimard, 2020

Camus, Albert, La chute, Ed. Gallimard, 2013



100

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

Competenţa de comunicare a educatoarei – o aptitudine

pedagogică

Prof. Înv. Preșcolar Spirea Daniela

Grădinița Mănești,Dâmbovița.

Personalitatea didactică este reprezentată de un ansamblu de însuşiri psihoindividuale, în componenţa ei

regăsindu-se mai multe variabile: pregătirea de specialitate, structurile etice, estetice, culturale prin care

profesorul este format ca om; aspectul mimicii, gesticii al modurilor de comunicare verbală şi nonverbală cu

preşcolarul. Prin personalitatea pe care o are educatoarea, aceasta din urmă ajută la formarea altor personalităţi.

Astfel, inteligenţa, atenţia, motivaţia, atitudinile şi abilităţile sale sunt utilizate în sens pedagogic, provocând

realizarea conduitei de educare: transmiterea cunoştinţelor utile, punere de întrebări, oferire de răspunsuri,

aprobare şi dezaprobare, stimulare şi încurajare, motivare şi coordonare în mod sistematic a activităţii de învăţare,

evaluare a conduitei de învăţare.

Competenţele de comunicare este formată dintr-un ansamblu de abilităţi personale: a ştii, a ştii să faci şi a

ştii să fii şi să devii; implicând toate formele de comunicare şi de manifestare. Competenţele sunt de două feluri:

competenţe directe - lingvistice, discursive, situaţionale, paraverbale şi competenţe indirecte, mediate -

competenţe psiholingvistice, sociale, informaţionale, intelectuale şi culturale.

Din punct de vedere didactic, competenţa de comunicare înseamnă eficacitate în educaţie. Dacă îşi

doreşte o intervenţie educativă de succes, educatoarea ar trebui să dea dovadă de stăpânire şi să valorifice

competenţele de comunicare de care dispune, cu scopul de a forma şi la copii, pe parcursul desfăşurării procesului

instructiv – educativ, aceste competenţe. În acest sens educatoarea trebuie să stăpânescă foarte bine abilităţile şi

capacităţile aplicate conţinuturilor şi cunoştinţelor. În acelaşi timp, educatoarea trebuie să-şi cunoască foarte bine

copiii, să-i înţeleagă, şi, cel mai important lucru, să le comunice acestora felul în care îi înţelege.

O relaţie eficientă între educatoare şi copii are ca efect înţelegerea şi acceptarea din partea copilului a

mesajului primit de la educatoare. Preşcolarul trebuie să acţioneze în prezenţa educatoarei, să pună întrebări, dar

şi să răspundă la întrebările puse de către ea, să-şi prezinte propriile păreri, să găsească soluţii la probleme.

Relaţia de comunicare dintre educatoare şi copii depinde, în primul rând de cadrul didactic, de modul în

care acesta abordează comunicarea. Există modalităţi prin care educatoarea încurajează comunicarea şi moduri

prin care este descurajată comunicarea liberă a copiilor.

Meseria de educatoare înseamă să ştii să explici, să descrii în faţa copiilor un anumit conţinut, să dai

soluţii metodice sarcinilor didactice, să motivezi copiii, şi poate cel mai important lucru - să-i încurajezi să

participe activ la activitatea educaţională. În acest sens, modul de comunicare al educatoarei cu preşcolarii trebuie

să dezvolte anumite calităţi:
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- corectitudinea – din punct de vedere gramatical, cât şi rigurozitatea ştiinţifică a datelor transmise de la

educatoare la copii, pentru a se evita înţelegerea greşită, distorsionată, de către aceştia, a unor lucruri, situaţii,

fenomene etc.;

- claritatea – expunerea trebuie să fie clară, concisă şi uşor de înţeles;

- proprietatea – folosirea de către educatoare a celor mai elocvente cuvinte pentru a exprima cât mai clar

cu putinţă ceea ce se doreşte a fi comunicat;

- puritatea – se doreşte utilizarea cu precădere a cuvintelor admise de vocabularul limbii literare, nu se

încurajează folosirea arhaismelor, regionalismelor, argoului, jargonului. În acest caz, preşcolarul va trebui să facă

mari eforturi pentru a-şi cizela vocabularul;

- naturaleţea – exprimarea firească a educatoarei, fără a se căuta în mod forţat anumite cuvinte sau expresii

care ar conduce la neînţelegerea mesajului din partea preşcolarilor;

- fineţea – educatoarea îşi exprimă indirect anumite gânduri, sentimente, idei, prin utilizarea unor expresii

sau cuvinte, având ca efect motivarea învăţării sau implicarea în actul comunicării;

- demnitatea – educatoarea foloseşte cuvinte care nu aduc atingere moralei şi, în acelaşi timp, nu vizează

în mod direct sau indirect o anumită persoană din grupa de preşcolari.

Educatoarele care reuşesc să aibă o comunicare cât mai eficientă sunt cele care trec cu uşurinţă de la

vorbirea cotidiană la cea educaţională. Frazarea adecvată duce la claritatea transmiterii ideilor, la receptarea

mesajului în mod clar de către preşcolar. Impactul mesajului asupra preşcolarului va fi eficient dacă educatoarea

alege cuvintele cu o anumită însemnătate, cu o anumită valoare, care au puterea de a exprima ideea principală,

fără a se ajunge la confuzii şi la denaturarea sensurilor.

O educatoare cu adevărat făcută pentru această meserie foloseşte acele tehnici verbale şi nonverbale prin

care îi arată copilului ca învăţarea aduce satisfacţii, bucurie şi este utilă pentru educaţia şi formarea lui. Abilitatea

educatoarei de a folosi diferite tipuri de influenţare se reflectă în impactul pozitiv pe care îl are asupra eficienţei

didactice. Competenţa de comunicare presupune şi un anume grad de empatie din partea educatoarei. Din studiile

în domeniu, putem concluziona faptul că, un comportament empatic al educatoarei faţă de copii, este însoţit cu

siguranţă de un comportament empatic la fel de puternic, sau poate mai puternic al copiilor faţă de educatoare.

Un comportament empatic ridicat din partea educatoarea, cu siguranţă va asigura baza influenţei

pertinente asupra educaţiei copilului, asupra motivaţiei sale în ceea ce priveşte munca, asupra fixării unui

comportament moral.

Dezvoltarea unei bune relaţii de comunicare între educatoare şi copii depinde foarte mult de competenţa

de comunicare a educatoarei, de modul în care aceasta alege să realizeze comunicarea şi mai puţin de ceea ce

comunică.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL

TRADIȚIONAL

Autor: Ștef Reneta
Grădinița cu Program Prelungit ,,Voinicelul” Satu Mare

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată
de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să ne cunoaştem mediul înconjurător, să ne
cunoaştem apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. Educația a însoțit istoria omenirii
de-a lungul timpului, asigurând transmiterea cunoștințelor, a deprinderilor și descoperirilor din
generație în generație. Aceasta reprezintă o condiție a evoluției speciei umane.

În luna martie a anului 2020 ritmul vieții noastre a fost încetinit și a luat o altă întorsătură:
starea de urgență-carantina-învățământ online.

Când au fost anunțați că trebuie să lucreze de acasă din cauza pandemiei , milioane de oameni
din toată lumea și-au adaptat modul de lucru cu ajutorul tehnologiei. De aceea și noi, cadrele didactice
am început o experiență nouă, numită online, ceea ce până acum nu am testat și nimeni nu ne-a pregătit
pentru așa ceva. Termenul de „ȋnvățare online” ni se părea străin și de a desfășura ore pe o platformă
educațională ni se părea un frumos vis ȋndepărtat.

Milioane de gânduri ne-au tulburat zilele și nopțile: ,,Nu prea mă descurc cu tehnologia, cum voi
transmite copiilor cunoștințe?" ,,Ce programe, ce platforme voi folosi?" ,, Cum voi reuși să îmi adaptez
activitățile în mediul online?" ,,Cum îi voi motiva pe preșcolari să participe la întâlnirile online și să
reziste până la final? " ,,Cum vor reuși părinții să trimită în timp util feedback?"

Fără a avea prea mult timp la dispoziție, cadrul didactic a primit invitația de a cultiva o
mentalitate deschisă, conștientizând că schimbarea, în educație, începe întotdeauna cu el. Procesul a fost
de durată, însă l-a determină pe cadrul didactic să privească în jur, să înțeleagă sensul evoluției, să
meargă în cercetarea sa mai departe de sine, să se autodepășească. Omul este o ființă adaptativă și cum
toată viața învățăm, am făcut față și acestei încercări.

Școala online s-a constituit încet, conștient sau inconștient, ca o treaptă oarecum firească și
necesară dezvoltării orizontului de cunoaștere a societății moderne. Lucrurile au luat ușor, ușor o altă
turnură. Profesorul (la fel de important ca întotdeauna) și-a schimbat treptat rolul. Dacă înainte era
singura sursă de informație, acum mai degrabă a facilitat procesul de învățare și a ghidat elevul prin
materie.

Ce este educația online? Educația online poate fi descrisă în mai multe moduri și anume, include
o varietate de stiluri, dar la baza ei putem spune că educația online este o învățare susținută electronic,
care se bazează pe Internet pentru interacțiunea profesor / elev și distribuirea materialelor de la clasă
care poate include audio, video, text, animații, medii de formare virtuală și chat-uri live cu profesori.
Este un mediu bogat de învățare cu mult mai multă flexibilitate decât o clasă tradițională. Din această
definiție simplă provine un număr aproape infinit de moduri de a preda și învăța în afara sălilor de clasă
tradiționale.
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Și tocmai această bogăție, abundență de materiale ne-a pus la încercare. Pregătirea lecțiilor, adaptarea
mesajelor și conținuturilor în funcție de particularitățile de vîrstă ale copiilor, colaborarea cu elevii și
părinți acestora, toate au necesitat un volum mare de muncă din partea dascălilor. Totodată au fost de
manageriat și problemele întâmpinate de lipsa dispozitivelor unor copii, de calitatea slabă a semnalului
de internet și de ce să nu recunoaștem de lipsa de implicare a unor părinți. Deși platformele, site-urile
educaționale, aplicațiile online abundă, dificultatea dascălului a constat în descoperirea și utilizarea
resurselor, limitate inițial, la nevoile colectivul de elevi pe care îl coordonează, de cele mai multe ori
fiind nevoit să creeze resurse, să le adapteze și modifice pe cele existente, astfel încât să sprĳine învățarea
și să-i permită atingerea obiectivelor propuse în demersurile inițiate.

În studiul efectuat în aprilie 2020 pe 6000 de cadre didactice, s-a observat următoarele rezultate:
91%au folosit cel mai frecvent aplicațiile simple (Whatsapp sau Facebook chat), 83%apeluri telefonice,
62% platforme și aplicații pentru apeluri video (Zoom, Google Meet). Încet, încet, prin eforturi,
lucrurile au evoluat spre bine, au apărut multe cursuri online, tutoriale, iar dorința de adaptare, de
progres a fost mai puternică.

În ultimul rând se pune tot mai mult întrebarea dacă învățământul online este mai eficient, cum
îl afectează pe cel tradițională . Datorita acestui fapt, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două
grupuri: pro și contra. Totuși aceste stiluri educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte. În urma
unui studiu mai aprofundat s-au conturat câteva trăsături ale fiecărui tip de educație:

Educația tradițională:

* În cadrul studierii tradiționale, accentul se pune pe conținutul instruirii, profesorul fiind singurul
care i-a deciziile cu privire la organizarea și desfășurarea activității studenților; Acesta predă materia și
așteaptă ca elevii săi să reproducă integral conținutul dictat;
* Forma principală de învățare este memorarea mecanică. În acest sistem, se acordă o foarte mare
încredere elementelor teoretice;
* Procesul de învăţare este o progresie liniară prin acumularea de informaţii şi deprinderi;
* Accentul se pune pe însuşirea deprinderilor de bază;
* Copilul urmează un orar strict, impus de către școală;
* Timpul în care copilul trebuie să îndeplinească anumite sarcini este impus de profesor;
* Greșelile sunt corectate prin repetarea materiei, prin pedepse și recompense;
* Materialele de lucru sunt adesea reduse la instrumentele strict necesare scrisului, cititului și uneori
experimentelor;
* Copilul are locul său fix, trebuie să fie liniștit în timpul orei și să participe la lecție împreună cu toată

clasa;
* Implicarea părinților este destul de redusă și voluntară.

Educația digitală:

• Completează educația clasică prin dezvoltarea logicii, exerciții de antrenare a Inteligenței Emoționale.;
• Lecţiile virtuale și educaționale reprezintă un avantaj: oferă elevilor o vedere realistă asupra materiei
repetate sau activităților întreprinse prin intermediul mĳloacelor audio şi vizuale, simulări, dar şi
conţinut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută;
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• Oportunitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu ajutorul
computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului;
• Folosirea sistemului de feedback imediat: în timp real elevul își poate da seama ce greșește sau ce a
realizat corect. Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative şi sumative,
calitative şi cantitative, realizate într-un mod comfortabil lor.
• Copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv;
• Se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică;
• Există o varietate de programe prin care se pot realiza activitățile cu cei mici, mult mai atractive,
îndrăgite de ei, prin care se realizează evaluarea mult mai ușor;
• Părinții pot supraveghea activitatea preșcolarilor, îi pot monitoriza mai ușor.

Pentru copiii mai mici, mediul online este un joc atractiv, iar pentru cei mari, interesați și
motivați, reprezintă sursa de informare, modul sigur de a rezolva orice problemă, de a învăța și de a fi
evaluat. Dacă putem determina modul în care să ”trezim” interesul elevului pentru studiu, atunci,
resursele web apar pline de beneficii, avantaje în fața învățământului tradițional.

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul
digital – dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici să-
și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție,
diplomație și pricepere, iar orele școlii online trebuiesc reduse din punct de vedere temporal. Școala
online este o soluție bună, dar pe termen scurt.

O latură deloc de neglĳat e că dincolo de animația, culoarea și jocul care place în școala online,
copiii au nevoie de interacțiune socială, de sprĳin moral, de trăiri, de emoții, de
școală fața în față. Profesorilor le revine și sarcina să păstreze colectivul sudat, să dezvolte relații
armonioase între elevi, să încurajeze toleranța, respectul, prețuirea și ajutorul reciproc.
De aceea, o atenție aparte au avut-o în școala online și proiectele, sarcinile de lucru, experimentele,
desfășurate în perechi sau pe grupuri mici, care au permis elevilor păstrarea și
dezvoltarea relațiilor dintre ei. Relația dintre profesorul clasei și elevi dezvoltată în prealabil a fost
esențială în școala online, ea fiind catalizatorul desfășurării activităților, ridicându-i calitatea și făcându-i
pe elevi activ-participativi.

Personal consider că școala online a fost soluția ideală întro situație și o conjunctură în care nu
exista altă alternativă sau o altă soluție viabilă. Dincolo de faptul că au fost zone rurale fără acces la
internet sau copii fără dispozitive, pentru cei mai mulți copii a fost o alternativă de învățare viabilă, la
îndemână, a fost soluția de succes într-o situație fără precedent, o adevărată provocare căreia i-am făcut
față, care ne-a provocat să ne depășim limitele, să ne adaptam, să ne reorganizam, reinventăm, să ne
dezvoltăm deprinderile digitale, să răspundem pozitiv unei conjuncturi mai puțin favorabile.

Învățământul online determină valențe formative, este modern, rapid, asigură diferențierea
învățării, are o plajă largă de aplicabilitate, dar… lipsesc sentimentele, încurajările, socializarea, empatia,
foșnetul filei de caiet, sunetul cretei (marker-ului) pe tablă, zâmbetul sincer și zgomotul
râsului…Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru
între inovație și convenționalitate. Nu putem neglĳa faptul că generația secolului XXI se identifică cu
era Internetului!
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METODE ACTIV-PARTICIPATIVE DE DEZVOLTARE A

GÂNDIRII CRITICE

Prof.înv.primar Toma Alina, Școala
Gimnazială ,,Marin Voinea” Cerchezu, jud

Constanța

Profesorii Charles Temple, Jeannie Steele și Kurtis Meredith inițiază în anul 1997 programul
Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice (LSDGC), prin care s-a urmărit ca
organizarea activităților didactice să asigure atingerea unor nivele optime ale motivației învățării.

Conform autoarei Nicu A.(2007) proiectul LSDG susține un cadru de predare –învățare care
poate fi aplicat sistemic la toate clasele și materiile școlare. Practic proiectarea activităților didactice în
spiritul programului Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice urmează un model de
proiectare didactică: EVOCARE →REALIZAREA SENSULUI →REFLECȚIA.

ETAPA DE EVOCARE:

� Elevii sunt solicitați să-și reactualizeze cunoșințele și să adauge altele noi. Se pune accent pe
corelarea cunoștințelor anterioare cu cele noi.

� Tot în această etapă, prin intermediul noilor cunoștințe, se clarifică eventualele neînțelegeri,
confuzii sau greșeli.

� Elevii se implică activ în învățare deoarece devin conștienți de propria lor gândire și își folosesc
propriul limbaj, astfel se evidențiază schema de gândire a fiecăruia.

� Fiecare elev trebuie să-și stabilească propriul scop în ceea ce privește lecția, astfel devine motivat
să introducă noi informații în schemele de gândire existente.

ETAPA DE REALIZARE A SENSULUI:

� Elevii identifică informațiile noi prin intermediul lecturii, prelegerii sau a altor metode
introducând conceptele în propriile scheme de gândire pentru a le da sens.

� Elevii își i-au notițe, pun întrebări, se revine asupra pasajelor neînțelese.
� Elevii pot monitoriza cât au înțeles și vor adăuga noile concepte în schemele de cunoaștere pe

care deja le poseda(Marzano J. R., 2015).

ETAPA REFLECȚIEI:

� Are loc consolidarea noilor cunoștințe ale elevilor și restructurarea activă a schemelor gândirii
pentru a introduce în acestea noi elemente.

� Elevii își vor însuși noi convingeri și comportamente.
� Elevii își vor exprima cu propriile cuvinte ideile și informațiile, astfel își construiesc scheme noi

și proprii de gândire.
� Elevii vor fi expuși la ideile și modul de gândire al colegilor- acesta este un moment al schimbării

și reconceptualizării în procesul de învățare. (Steele, 1998)
Metodele pentru dezvoltarea gândirii critice îşi au aplicabilitatea la toate obiectele de studiu
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putând fi folosite şi interdisciplinar cu mare eficienţă. în cazul lecturii literare, aceste metode vor spori
eficient valorificarea tuturor valenţelor textelor puse în discuţie. Mai jos am detaliat câteva exemple de
aplicare a acestor metode:

CUBUL

Metoda este folosită pentru cercetarea unei teme pe mai multe planuri. Elevii au ocazia să-şi
dezvolte abilitățile necesare unor abordări plurivalente şi coezive. În vederea aplicării acestei metode
Cerghit I. (1997) și Bucoș M.(2002) au recomandat următoarele etape:

1. Informarea elevilor cu privire la tema ce va fi tratată;
2. Clasa va fi împărțită în 6 echipe, fiecare dintre ele va avea ca sarcină examinarea unei teme de pe

feţele cubului:
- Descrie: Culoarea, forma, mărimea etc.
- Compară: Asemănări și deosebiri.
- Analizează: Spune cum este realizat.
- Asociază: Cu ce se aseamană?
- Aplică: Unde putem utiliza?
- Argumentează: Da sau nu. Argumentează răspunsul precizând unul sau mai multe motive.

3. Elaborarea în scris a formei finale şi prezentarea în fața clasei.
4. Lipirea formei finale pe tablă.

Exemplu de aplicare a acestei metode:

Tema: fragmentul Sfat cu Sora - Soarelui din Dumbravaminunată de Mihail Sadoveanu
Se împarte clasa în şase grupe, fiecare grupă primind una dintre cerinţele corespunzătoare

feţelor cubului şi anume:
1. Descrie floarea - soarelui întâlnită de Lizuca.
2. Argumentează plecarea Lizucăi spre casa bunicilor.
3. Compară comportamentul bunicilor cu cel al mamei vitrege.
4. Analizează prietenia dintre Lizuca şi căţelul Patrocle.
5. Asociază situaţia Lizucăi (de copil fără mamă) cu cea a altor personaje, din alte lecturi.
6. Alcătuieşte trei propoziţii despre Lizuca.

Elevii fiecărei grupe conlucrează pentru rezolvarea sarcinii primite şi scrierea ei îngrĳită pe
coală A4. Toate cele şase rezolvări vor fi expuse în ordine pe o planşă având în centru o imagine
sugestivă pentru textul discutat. Rezultatele vor fi citite cu voce tare de către copii şi discutate cu tot
grupul.

METODA ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT

Bernart S.E.(2003) consideră că prin metoda Ştiu / vreau să ştiu / Am învăţat se reamintește
ceea ce elevii ştiu deja despre o anume temă şi apoi sunt adresate întrebări la care elevii trebuie să
răspundă folosind textul ce urmează să fie lecturat.

Oprea C.(2006) a stabilit următoarele etape în aplicarea acestei metode:
1. Elevii sunt solicitați să se grupeze în perechi şi să întocmească o listă cu ceea ce ştiu deja despre

tema tratată.
2. În momentul în care elevii întocmesc lista solicitată, cadrul didactic desenează pe tablă un tabel
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ca în exemplul următor:

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT

3. Se cere perechilor să verbalizeze ce au notat în listă iar învăţătorul scrie în coloana din stânga
informaţiile cu care tot grupul este de acord.

4. Elevii vor elabora o listă de întrebări folosind aceeași metodă.
5. Copiii vor identifica întrebările pe care le pot formula despre tema abordată, iar învăţătorul le va

nota în coloana din mĳloc a tabelului. Scopul acestor întrebări este de a scoate în evidență
nevoile de învăţare ale elevilor în legătură cu noua temă.

6. Citirea textului se va face individual, va citi un singur elev pentru toată clasa sau va citi cadrul
didactic.

7. După citirea textului elevii vor răspunde la întrebările compuse în a doua coloană, se stabilește la
care dintre acestea s-au identificat răspunsurile în text şi se trec în coloana a treia.

8. Elevii fac analogii între ceea ce știau înainte de citirea textului și ceea ce au învăţat. La întrebările
pentru care n-au găsit răspuns pot fi îndrumaţi spre lectura altor texte literare.
Exemplu

Tema: lecturaMama lui Ştefan cel Mare, Dimitrie Bolintineanu
Le cerem elevilor să se grupeze în perechi şi să alcătuiască o listă cu ceea ce ştiu despre Ştefan

cel Mare, personalitate istorică.
Învăţătoarea construieşte pe tablă tabelul.
Se parcurg şi celelalte etape ale metodei până la completarea integrală a tabelului. Se discută cu

tot grupul despre ceea ce s-a învăţat dar şi despre întrebările care nu au găsit răspuns. Li se recomandă
elevilor alte lecturi corespunzătoare temei Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia după Al. Vlahuţă sau
Stejarul din Borzeşti de Eusebiu Camilar.

METODA CIORCHINELE

Jalobeanu D.(2008) consideră metoda Ciorchinele este o formă de neliniară de brainstorming
care ajută la descoperirea legăturilor între idei. Etapele acestei metode sunt:

a) Notarea în centrul tablei a unui cuvânt sau a unei teme ce urmează a fi tratată;
b) Scrierea tuturor ideilor legate de tema aleasă, trasându-se linii între acestea şi cuvântul temă;
c) Se vor trasa linii între toate ideile.

Crăciun C.(2020) precizează că această metodă poate fi folosită în avanpremiera lecţiei în care
va fi parcursă lectura Frunza de Emil Gârleanu. Se cere copiilor să se gândească la ceea ce ştiu şi ceea ce
simt în legătură cu fenomenul căderii frunzelor în anotimpul toamna. Se vor nota toate ideile, apoi,
după organizarea lor, copiii vor fi rugaţi să le regăsească pe unele dintre ele în lectura amintită. Astfel, se
vor implica mai mult în parcurgerea, respectiv înţelegerea textului literar, confruntând propriile
cunoştinţe şi propriile sentimente cu cele ale autorului.
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CVINTETUL (CINQUAIN)

Oprea C. L., (2006) consideră capacitatea de a sintetiza informații și de a capta gânduri,
sentimente și convingeri complexe în câteva propoziții este o abilitate importantă.

Potrivit autoarei Pintilie M.(2002) termenul de cinquain vine de la cuvântul franţuzesc
cinq(cinci). Un cinquain este, o poezie alcătuită din cinci versuri. Când cvintetul este folosit pentru prima
dată, se enumeră regulile scrierii acestei poezii și sunt oferite elevilor câteva exemple. Elevii vor lucra în
perechi, deoarece la început li se poate părea dificil. După ce primesc subiectul cvintetului elevii vor avea
la dispoziție cinci- șapte minute pentru a scrie. Fiecare elev va întocmi o poezie de acest fel, apoi
membrii fiecărei perechi vor reține din cele două cvintete ceea ce preferă mai mult şi vor rescrie un
cvintet final. Aceasta stimulează discuţia despre motivele pentru care au scris ce au scris, permiţând
continuarea şi adâncirea reflecţiei critice asupra subiectului.

Steel(1998) stabilește reguli pentru compunerea cvintetului:
� primul vers va fi alcătuit dintr-un singur cuvânt, care precizează subiectul;
� versul al doilea este compus din două cuvinte care descriu (adjective);
� al treilea vers va cuprinde trei cuvinte care exprimă acţiuni (verbe);
� versul al patrulea conține patru cuvinte care exprimă emoții faţă e subiect;
� versul al cincilea va fi format dintr-un cuvânt care exprimă esenţa subiectului.

Exemplu: Balada unui greier mic

Greieruş Toamnă

Trist, singuratic Culoare şi bogăţie

Cântă, se bucură, se întristează Culegând, privind, admirând

Moare odată cu toamna Umple şi cămările sufletului

Solitar. Generoasă.

Baza acestui program (Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice) este
susținută de mai multe teorii și tradiții ale învățării – abordarea constructivistă a învățării, învățarea
metacognitivă, abordarea procesului scrierii, inițiative ale cercetării și practicii în sfera gândirii critice. A
fost implementat în 10 țări printre care și România și a avut drept scop introducerea în cadrul
activităților elevilor metode de instruire care îi vor ajuta să învețe activ, să gândească critic și să lucreze
în cooperare.



111

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

CREATIVITATEA ÎN EDUCAŢIA TIMPURIE

Prof. Înv. Preșcolar: Olteanu-Rotaru Adelina

Grădinița Nr. 71, Sector 3, București

Creativitatea gândirii, mişcarea ei liberă, nu se poate produce decât pe baza unor deprinderi

corect formulate, stabilizate şi eficient transferate. Ţinând seama de aceasta trebuie să avem permanent

în vedere îndemnul lui I.Jinga: ,,Educatorii sunt datori sa-i înveţe pe elevi să-şi pună întrebări, să

formuleze probleme şi să le dea cât mai multe soluţii.” J.Dewey (1921) analizând creativitatea porneşte

de la însuşirea sa esenţială: gândirea, iar G.W.Allport aduce în evidenţă implicarea aptitudinilor şi

proceselor psihice în actul creaţiei. Altfel spus, cei doi alungă interpretările anterioare despre creativitate

ca fiind: ,,donaţie, talent, aptitudine şi genialitate”.

,,J Dewey şi G.W.Allport au propus o altă viziune asupra creativităţii – omul dispune de un

potenţial, iar datoria educaţiei este să-l descopere şi să-l dezvolte”. Din punct de vedere etimologic,

termenul de creativitate desemnează procesul de zămislire, făurire, rostire a ceva nou, original.

Nenumăratele denumiri metaforice exprimă concepţiile diverşilor autori asupra

creativităţii: ,,inteligenţă fluidă” (R.B. Cattell), ,,gândire divergentă”(J.Guilford), ,,rezolvare specifică de

probleme”, ,,rezolvare de probleme slab structurate” (J.Bruner), ,,imaginile creatoare” (Th.

Ribot), ,,imaginaţie constructivă” (A. Osborn), ,,gândire automată” (Fr. Bartleit)”

Psihologii au constatat că, creativitatea nu este ceva ce poate fi învăţat, ceva ce se poate produce

instantaneu, dar cu siguranţă are o anumită dinamică, parcurge etape şi momente ce pot fi exersate şi

dezvoltate, presupune anumite mecanisme şi condiţii. În funcţie de capacitatea noastră de stocare şi

folosire a cunoştinţelor ne îmbogăţim stocul de idei din care se nasc idei noi, astfel putem defini

creativitatea ca proces. În ceea ce priveşte preşcolarul acesta are deschidere spre original şi util. Atât

educatorul cât şi părintele trebuie să aprecieze toate eforturile copilului şi să-l încurajeze în finalizarea

produsului. La preşcolar creativitatea este expresivă, se manifestă prin mimică, pantomimică, desen, etc.,
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dar este şi procesuală. Pregătirea unui mediu educaţional favorabil cât şi centrarea procesului de

învăţământ pe învăţarea creativă dezvoltă potenţialul creativ pentru a-i transforma în creativitate

inovativă, inventivă. Creativitatea influenţează personalitatea şi activitatea psihică a individului, iar prin

educaţie, potenţialul creativ poate deveni o trăsătură de personalitate, dezvoltă spontaneitatea,

independenţa gândirii, motovaţia creativă, ajută preşcolarul să cerceteze realitatea, să-şi pună şi să pună

întrebări, să anticipeze soluţii în rezolvare de probleme. În urma acestor acţiuni preşcolarul este obişnuit

şă-şi exprime opiniile într-o formă adecvată, corectă şi convingătoare.

Creativitatea reprezintă o secvenţă a învăţării, copilul creator înţelege noile informaţii,

asimilează noile cunoştinţe,stabileşte noi conexiuni între informaţiile vechi, crează similitudini. ,,După

A. Ferriere, copilul se defineşte prin nevoia pentru conoaştere, prin dorinţa de exprimare creatoare atât

teoretic cât şi practic. Forţa creatoare a preşcolarului nu depinde de originalitate socială, ci numai

individuală, este deschis într-un mod spontan unei activităţi constructive care nu este direct limitată şi îi

măreşte câmpul existenţei personale în artă sau în ştiinţă.

,,A. Ferrice distinge în creaţia copilului următoarele cinci elemente:

� inspiraţia spontană (copilul nu crează la ordin);

� prezenţa trăirilor afective;

� scopul urmărit de inspiraţie (elemental intellectual al creaţiei);

� noutatea rezultatului;

� prin ceea ce crează, copilul se exprimă pe sine însuşi”.

Cel mai înalt nivel comportamental uman capabil de a antrena şi concentra toate celelalte nivele

de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ este creativitatea. Copilul este prin natura sa un

creativ datorită curiozităţii, a dorinţei permanente de a explora, a cunoaşte tot ceea ce se petrece în jurul

său. El efectuează acţiuni practice de cercetare, descoperire, elaborează noi cunoştinţe. Cadrul didactic

are misiunea de a depista din timp calităţile creative ale preşcolarului, de a crea condiţii optime de

dezvoltare îndrumându-l spre direcţii constructive. Acest lucru se poate realiza utilizând strategii de
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învăţare interactive ce solicită participarea copilului la acţiune, declanşează motivaţii pozitive şi afective,

îl ajută să socializeze prin munca în echipă. Creativitatea şi expresivitatea se manifestă şi prin cuvinte

sau prin gesturi, păreri, idei, sentimente, impresii, într-un cuvânt spus, prin comunicare. Un factor

important în expresivitate este cel verbal, creativitatea este strâns legată de comunicarea interumană, de

educaţie, de comportamente personale.

Cele două opinii curente, psihologia personalităţii sau psihologia cognitivistă prezintă în zilele

noastre mai multe modalităţi de definire a creativităţii şi anume:

� psihologii susţin ideea că, a fi creativ înseamnă a crea ceva nou, original şi adecvat realităţii. ,,Creativ

este cel care se caracterizează prin originalitate şi expresivitate, este imaginativ, generativ, deschizător de drumuri,

inventiv, inovativ. După opinia lui Popescu-Neveanu ,,creativitatea presupune o dispoziţie a personalităţii spre

nou, o anumită organizare (stilistică) a proceselor psihice în sistem de personalitate”

� Pedagogul şi scriitorul italian Rodari şi-a dedicat viaţa pentru apărarea drepturilor copilăriei,

pentru respectarea acesteia de către şcoală şi a creat o definiţie a conceptului de creativitate, cu aplicaţii

directe în procesul de învăţământ, şi anume: ,,Creativitatea e un concept alăturat celui de gândire divergentă,

gândire capabilă, adică să rupă schemele experienţei. E creativă o minte totdeauna în lucru, totdeauna pornită să

întrebe, să descopere probleme unde alţii găsesc răspunsuri satisfăcătoare, nestingherită în situaţiile fluideîn care

alţii presimt numai pericole, capabilă de judecăţi autonome şi independente, care respinge ceea ce este codificat,

care manipulează din nou obiecte şi conceptefără să se lase inhibată de conformisme.Toate aceste calităţi se

manifestă în procesul creativ”
.

Existenţa creativităţii se poate remarca prin următoarele elemente esenţiale: flexibilitatea,

noutatea şi originalitatea, fluenţa, sensibilitatea senzorială, ingeniozitatea şi expresivitatea.

Stimularea potenţialului creativ presupune aplicarea unor strategii didactice ce îndeplineşte principiile

învăţării de tip creativ, adoptarea unui stil educaţional care să permită exprimarea liberă, totală, specifică

tuturor desponibilităţilor creative şi planificarea unui program de antrenament creativ. O perfectă

colaborare a tuturor factorilor educativi, grădiniţă şi familie, şi potenţarea forţelor acestora, contribuie

la stimularea potenţialului creativ a preşcolarului. Stimularea creativităţii în procesul instructv-educativ

responsabilizează cadrul didactic în antrenarea preşcolarului în soluţionarea de probleme, angajarea în



114

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

experienţe creative, asigurarea dinamismului afectiv şi intelectual, diversificarea perspectivelor de

exprimare creativă, respectarea personalităţii fiecărui copil, adaptarea eficace la natura preşcolarului.

Creativitatea nu poate fi limitată la diferite tipuri ale personalităţii, respectiv aptitudini, atitudini sau

trăsături temperamentale ci creativitatea se manifestă prin produsele creaţiei ce reflectă calitatea

personalităţii creative. Potenţialul creativ poate deveni prin educaţie trăsătura de personalitate care va

produce noul, originalul, valorile socio-culturale. În afara faptului că este o capacitate şi aptitudine a

personalităţii, creativitatea este în acelaşi timp:

� un produs deoarece se dobândeşte ca posibilitate de a realiza ceva nou ( idee, teorie, metodă,

model, etc.) prin desfăşurarea unor activităţi, prin experienţă, exerciţiu. Edison menţiona

următoarele: în creaţie este nevoie de 99% transpiraţie şi 1% inspiraţie.

� proces fiindcă presupune progres în timpul dezvoltării şi, de cele mai multe ori, învingerea

unor obstacole; se caracterizează prin: noutate, originalitate, aplicativitate, valoare, spontaneitate,

etc.; orientarea preşcolarului se impune spre original şi util.

� potenţial ce se găseşte în fiecare individ ca trăsătură prescrisă de divinitate şi moştenită genetic;

importanţa descoperirii din timp a acestui potenţial, a specificului său şi exersarea în vederea

dobândirii lui ca trăsătură de personalitate, a fructificării ei în produsele care să poartă amprenta

creativităţii.

Educaţia creativităţii la vărsta preşcolară presupune totalitatea acţiunilor educative ce dezvoltă

spontaneitatea, independenţa gândirii, receptiviatea faţă de probleme, motivaţia creativă, ,,activitate cu

valoare psihologică şi pedagogică, condusă şi evaluată în mod direct sau indirect de educator, care constă în

însuşirea, transformarea, acomodarea, ameliorarea, reconstrucţia, fixarea şi reproducerea conştientă, progresivă,

voluntară şi relativ interdependentă a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor şi atitudinilor. Astfel copilul este

stimulat să descopere realitatea, să cerceteze ceea ce este important, să pună întrebări, să găsescă soluţii

pe care să le verifice, mai târziu să dorească să-şi exprime opiniile într-o formă adecvată, clară şi

convingătoare. Învăţarea creativă a adus o contribuţie esenţială în stimularea potenţialui creativ. Scopul

învăţării creative contribuie la dezvoltarea potenţialului creativ, la însuşirea de comportamente

individuale şi colective orientate spre descoperire, aflarea noului, originalului şi valorosului,

componente ce aparţin creativităţii. Din această perspectivă, putem spune că prin acestă formă specifică

de învăţare copilul îşi dezvoltă structurile psihice în situaţii de acceptare la împrejurări în schimbare, se
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bazează pe propria acţiune, cadrul didactic trebuie să-i creeze o admosferă psihosocială permisivă,

stimulativă.
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Reintegrare în educație și formare

în mediile educaționale defavorizate

prof. Alaliței Virginica
Școala Profesională Specială ,,Emil Gârleanu“ Galați

1. Actualitatea și contextualizarea problematicii referitoare la incluziunea educațională

Potrivit studiilor internaționale privind evoluțiile la nivel mondial, în ultimele decenii s-au
înregistrat progrese notabile în ceea ce privește protecția și asigurarea respectării drepturilor copiilor, în
particular, a dreptului la educație. Există o abordare generală privind importanța educației și a asigurării
accesului la educație pentru toți copiii, ca mod de realizare a altor drepturi fundamentale ale omului și
mĳloc de modelare a dezvoltării viitoare a umanității. Acest consens a fost tradus în acțiuni concrete
care au propulsat procese ample, ce au contribuit la aducerea în mediile educaționale a milioane de copii,
altădată respinși și excluși.

Răspunsul cel mai adecvat pentru fenomenul excluderii de la educație este incluziunea/educația
incluzivă, aceasta fiind precondiția de bază pentru eliminarea discrepanțelor și edificarea societăților
moderne.

Conceptul incluziunii își are originile în Declarația Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948),
care recunoaște că toate ființele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi. Această declarație
induce ideea că incluziunea reprezintă acceptarea tuturor oamenilor, independent de diferențele dintre
ei. Este vorba despre aprecierea persoanelor pentru ceea ce sunt și pentru competențele lor, mai degrabă
decât despre felul în care merg, vorbesc sau se comportă. Incluziunea permite oamenilor să valorifice
diferențele dintre ei, prin aprecierea că fiecare persoană este unică în felul său.

Ulterior, conceptul a fost completat, îmbogățit, fiindu-i atribuite diferite nuanțe semantice.
Organizații internaționale cu notorietate, precum UNESCO, UNICEF, Banca Mondială și altele, au
lansat viziunea lor asupra educației incluzive și a conceptelor ce derivă din aceasta.

UNESCO declară că educaţia incluzivă se bazează pe dreptul tuturor copiilor la o educaţie de calitate
care satisface necesitățile de bază de învăţare şi îmbogăţeşte viaţa. Cu accent deosebit asupra grupurilor
vulnerabile şi marginalizate, educația incluzivă urmăreşte să dezvolte întregul potenţial al fiecărui
individ. De asemenea, UNESCO a lansat termenul educaţia cerinţelor speciale, acesta însemnând adaptarea,
completarea şi flexibilizarea educaţiei pentru anumiţi copii, în vederea egalizării şanselor de participare
şi incluziune.

UNICEF promovează modelul şcolii prietenoase copilului – un concept holistic care se referă la un
mediu sigur, sănătos şi protector de învăţare. Şcoala prietenoasă elevilor este incluzivă, afectivă,
sănătoasă şi protectoare, încurajând participarea copiilor, familiilor şi comunităţilor; se bazează pe
respectarea drepturilor copilului, acordă prioritate celor mai dezavantajați.

Banca Mondială susține că principiul fundamental al şcolii incluzive este că toţi copiii trebuie să
înveţe împreună, ori de câte ori este posibil, indiferent de orice dificultăţi sau diferenţe pot avea. Şcolile
incluzive trebuie să recunoască şi să răspundă necesităților diverse ale elevilor.
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Incluziunea este un proces în continuă evoluție, schimbare și îmbunătățire a instituțiilor și a
sistemului de învățământ pentru a face educația cât mai prietenoasă și benefică pentru toți copiii.

La noi în țară, politicile și legislația asigură cadrul normativ de dezvoltare și promovare a educației
incluzive atât la nivel de sistem, cât și la nivelul instituțiilor de învățământ, în consens cu directivele
internaționale în domeniu și cu angajamentele naționale asumate.

2. Necesitatea dezvoltării competențelor profesionale ale cadrelor didactice și nevoi de formare

continuă

Indiferent cât de bună este educația inițială a cadrelor didactice, respectivele cadre didactice nu pot
fi pregătite pentru toate situațiile. În calitate de agent al schimbării, cadrul didactic contemporan este în
situația să renunţe la unele din rolurile sale tradiţionale și să își asume sarcini noi, dictate de esența
educației moderne. Noile abordări privind educația pentru toți, tehnologiile informaționale aplicate,
promovarea parteneriatelor socio-educaționale, dezvoltarea profesională continuă sunt provocări care
reclamă noi roluri și responsabilități ale cadrelor didactice.

În același context, incluziunea în învățământul general a unui număr tot mai mare de copii cu CES
impune reconsiderarea rolurilor și atribuțiilor personalului didactic din perspectiva responsabilității
pentru succesul și eficiența demersului educațional. Particularitățile procesului educațional incluziv cer
ca fiecare educator, învățător, profesor, psiholog școlar, etc. să fie pregătit pentru lucrul cu copiii cu
cerințe educaționale speciale.

Cele mai actuale orientări în domeniul incluziunii statuează importanța câtorva principii-cheie în
vederea asigurării educației incluzive efective și de calitate. Unul dintre acestea vizează formarea
cadrelor didactice (educatori, învățători, profesori, psihologi, logopezi etc.), astfel încât, acestea să
posede atitudinile, valorile și competențele corespunzătoare și necesare pentru activitate eficientă în
mediul educațional incluziv. Cadrele didactice profesioniste, bine instruite, sunt esențiale pentru
realizarea demersului de incluziune, educație de calitate echitabilă și învățare de-a lungul vieții pentru
toți. Este vital ca fiecare cadru didactic, care activează la orice nivel al sistemului de învățământ, să fie
pregătit pentru a organiza și realiza un proces educațional cuprinzător, ce creează acces și participare
reală și asigură performanțele celor care învață.

Complexitatea atribuţiilor pe care le exercită zilnic cadrul didactic impune o foarte bună cunoaștere
de către acesta a informațiilor care ţin strict de specialitatea sa, dar și a unor conținuturi
transdisciplinare pentru a realiza obiectivele unei educaţii de calitate. În această ordine de idei, este
necesar ca sistemul de formare iniţială a cadrelor didactice să cuprindă programe ce abordează în
complexitate problematica educaţiei incluzive, să conducă spre dobândirea de astfel de cunoștințe și
abilități, care să asigure că toate cadrele didactice sunt familiarizate cu metodologiile centrate pe copil,
sunt capabile să predea în medii diferite şi să realizeze în mod adecvat predarea diferenţiată, să valorifice
punctele forte ale copiilor și să răspundă necesităţilor lor.

Promovarea incluziunii și predarea din perspectivă incluzivă necesită o viziune largă și competențe
specifice pe care trebuie să le posede toate cadrele didactice, nu doar cele care asistă direct un copil cu
cerințe educaționale speciale. Educația incluzivă și sistemele de învățământ, în general, au evoluat până
în punctul în care toate cadrele didactice trebuie să știe că diversitatea este prezentă în grupurile de copii
la toate nivelurile de educație și că abordarea diferitelor cerințe ale copiilor este ceea ce marchează
fundamental noile tendințe în educație.
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În acest cadru general, pedagogii trebuie să fie pregătiți pentru inovarea continuă în domeniul
activităților educaționale, astfel încât, să răspundă necesităților diferite și în continuă schimbare ale
celor care învață, prin parcurgerea unor programe de formare continuă, dezvoltare de competențe
transversale și/sau instruire în domenii care contribuie la prevenirea/reducerea părăsirii timpurii a
școlii, precum: educația parentală și implicarea părinților, prevenirea/reducerea absenteismului, școală
atractivă/incluzivă, metode de predare/învățare activ-participative, interactive și centrate pe copil,
implicarea comunității în viața școlii, metode vizând nevoile educaționale ale copiilor din cadrul
comunităților dezavantajate economic și social sau izolate geografic precum și ale copiilor școlarizați în
contexte atipice (copii bolnavi aflați în spitale sau școlarizați la domiciliu, copii aflați în regim de
detenție etc.), monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii, dezvoltarea abilităților de comunicare,
de lucru în echipă.

3. Instrumente și tehnici inovative utilizate în practica didactică

Managementul clasei, din perspectivă incluzivă, presupune, înainte de toate, crearea condițiilor
pentru asigurarea accesului la curriculum. Aceasta înseamnă crearea oportunităților prin activități,
spațiu și materiale, astfel încât toți elevii să poată învăța.

În consecință, se pune accent pe predarea-învățarea centrată pe elev, bazată pe joc și pe anumite
tehnici de manipulare a obiectelor pentru formarea diverselor abilităților.

Eficienţa unei strategii este dată şi de folosirea flexibilă a materialului didactic solicitat de activitatea
de învăţare. Materialul didactic bogat şi variat este un mĳloc de a dezvolta capacitatea elevului de a
observa şi de a înţelege realitatea, de a acţiona în mod adecvat. Folosirea materialului concret, ca sprĳin
intuitiv în formarea noţiunilor, este impusă de faptul că posibilităţile de generalizare şi abstractizare
sunt limitate la elevii cu deficiențe mintale.

Utilizarea de către elevi a materialului didactic pentru rezolvarea unor sarcini antrenează
capacităţile cognitive şi motrice şi, în același timp, declanşează o atitudine afectiv-emoţională, favorabilă
realizării obiectivelor propuse.

Aplicarea jocurilor și a activităților distractive prezintă numeroase avantaje:
� dezvoltă coordonarea ochi-mâini și motricitatea fină - copii au tendința de a folosi cât mai multe

încercări, lucru ce presupune mai multă concentrare şi o coordonare foarte bună a mâinilor şi a
ochilor;

� stimulează creativitatea și elevii vor rezolva mai uşor problemele care apar în activitățile de zi cu zi
– în cazul activităților tip puzzle, copilul va efectua atâtea încercări câte sunt necesare pentru a duce
sarcina la bun sfârșit;

� dezvoltă abilităţile cognitive – elevul poate dobândi cunoştinţe noi de vocabular, identifică culorile,
formele, cifrele, etc.;

� dezvoltă abilităţile de memorare – elevul va dori să repete acelaşi joc ceea ce contribuie la
dezvoltarea capacităţii de memorare;

� îmbunătățesc abilităţile sociale – jocul se poate desfășura și în echipă ceea ce conduce la dezvoltarea
abilităţilor de socializare;

� sporesc încrederea de sine – atunci când copilul îndeplinește singur sarcina de lucru, încrederea în
propriile forţe începe să crească simţitor.
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4. Surse motivaționale ale cadrelor didactice din mediile educaționale defavorizate
Motivația reprezintă un factor decisiv pentru învățare atât în cazul adulților, cât și al copiilor.

Asemenea elevilor, și profesorii pot fi afectați de lipsa motivației. Un profesor bine pregătit, motivat,
reflexiv poate fi model pentru elevii săi, influențând pozitiv motivația acestora din urmă și rezultatele
lor.

Datele oferite de cercetări indică faptul că, atunci când cadrele didactice cooperează și lucrează
împreună, se produc schimbări care generează un proces de învățare mai eficient. Cadrele didactice
trebuie încurajate să descopere oportunități de discuții și îndrumare pentru a îmbunătăți cooperarea,
pentru a construi încrederea și pentru a promova un climat pozitiv în cadrul unităților de învățământ.

De asemenea, cooperarea cadrelor didactice poate promova o atmosferă pozitivă în cadrul
unităților de învățământ. Dacă atmosfera din unitatea de învățământ este plăcută și cadrele didactice
lucrează împreună în mod productiv, acest lucru se poate traduce în existența unui mediu școlar care
facilitează învățarea elevilor. O conducere eficientă a unității de învățământ generează atât eficiența
personală cât și eficiența colectivă a cadrelor didactice orientate către crearea unor unități de învățământ
productive.

Cercetările arată că, deși cadrele didactice sunt în general mulțumite de aspectele muncii lor care țin
de activitatea didactică, precum sarcinile de lucru și dezvoltarea profesională, acestea au tendința de a fi
nemulțumite de alte aspecte legate de exercitarea activității lor – de exemplu, condițiile de lucru, relațiile
interpersonale și salariile.

Unele studii au demonstrat asocieri pozitive între eficiența personală a cadrelor didactice,
rezultatele mai bune ale elevilor și motivația acestora, precum și metodele pedagogice, entuziasmul,
angajamentul, satisfacția profesională și comportamentul pedagogic al cadrelor didactice. Pe de altă parte,
nivelurile mai scăzute de eficiență personală au fost legate de dificultățile întâmpinate de cadrele
didactice în ceea ce privește comportamentul inadecvat al elevilor, cadrele didactice fiind astfel mai
pesimiste în legătură cu învățarea elevilor, experimentând niveluri mai mari de stres profesional și
niveluri mai scăzute de satisfacție profesională. Combinația dintre experiențele reușite din trecut,
susținerea verbală din partea directorilor, elevilor, colegilor și părinților, precum și oportunitățile de
observare a colegilor cu performanțe deosebite construiește eficiența personală a cadrelor didactice.

Alte studii au arătat că profesorii elevilor cu nevoi speciale sunt predispuși la niveluri scăzute de
satisfacție profesională și eficiență personală și există șanse mai mari ca aceștia să părăsească unitatea de
învățământ comparativ cu colegii lor care predau la clase fără elevi cu nevoi speciale. În plus, mulți
profesori care predau elevilor cu CES sunt stresați din cauza lipsei anumitor competențe și/sau
experienței necesare pentru a desfășura activități cu acești copii.

Evaluarea și feedback-ul primit de cadrele didactice în urma activității lor pot fi utilizate pentru a
recunoaște și a aprecia punctele tari ale cadrelor didactice precum și pentru a provoca în același timp
cadrele didactice să remedieze punctele slabe ale metodelor lor pedagogice. Evaluarea și feedback-ul pot
avea un impact semnificativ asupra procesului de predare, motivației și atitudinii cadrelor didactice,
precum și asupra rezultatelor elevilor.

Cadrele didactice au nevoie să le fie recunoscut efortul depus în activitatea cu elevii lor. Acestea
reclamă că munca de zi cu zi de la clasă, efortul continuu din cadrul procesului de predare-învățare sunt
insuficient valorizate și validate profesional, în evaluările formale fiind favorizate mai degrabă
rezultatele cuantificabile sau documentele formale. Preeminența aspectelor cantitative asupra celor de
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ordin calitativ, mai dificil și mai incomod de surprins în activitatea didactică, alături de slăbirea
dramatică a prestigiului social al funcției didactice, poate să conducă la frustrarea și demotivarea
profesorului de valoare.

Nivelul scăzut al motivaţiei intrinseci a cadrelor didactice se explică, în mare parte, și prin lipsa
unui sistem echitabil de retribuire a muncii în sistemul educaţional, prin lipsa oportunităţilor de
afirmare profesională şi de avansare în carieră, dar şi prin faptul că angajatorul nu asigură financiar
formarea continuă a cadrelor didactice, în majoritatea instituţiilor.
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PROIECT EDUCAȚIONAL „Ziua Poeziei „

Prof. înv. Preșc. Almășan Tania

Grădinița cu PP Prichiland, Florești, județul Cluj

ARGUMENT

Copilul este fascinat de culoare şi de ce poate realiza cu ea. Prin activităţile propuse putem stimula

creativitatea şi expresivitatea şcolarilor, putem cultiva sensibilitatea şi capacitatea de a desprinde, şi înţelege

frumosul din natură, artă şi lumea înconjurătoare, de a cultiva arta recitării expresive, de a cultiva emoţia şi

încrederea în forţele şi abilităţile proprii. Prin aceste forme de activităţi se poate ajunge mai uşor la sufletul

copilului, imaginaţiei şi simţurilor acestuia putând să vezi dincolo de aparenţe, dincolo de tăcere şi deficienţă.

Sensibilitatea artistică se construieşte prin artă, pe baza afectivităţii, a intuiţiei şi fanteziei în funcţie de

măiestria adultului, de caracteristicile mediului în care se formează şi se modelează prin educaţie. Ea are

misiunea de-a armoniza şi a echilibra relaţiile copilului cu sine şi cu natura. Jucându-se copilul cu diverse

materiale îşi dezvoltă imaginaţia creatoare şi-şi îmbogăţeşte personalitatea prin culoare şi formă. Prin acest

proiect se urmăreşte „să se dea frâu liber” imaginaţiei copiilor, să îmbine obiectivele din programele şcolare cu

imaginaţia lor.

SCOP:

� Stimularea potenţialului artistic creativ al elevilor din ciclul primar, precum şi al cadrelor
didactice, stimularea interesului şi curiozităţii pentru literatură şi artă, dezvoltarea gustului pentru
frumos, a capacităţii de a aprecia în mod critic şi autocritic.

�Dezvoltarea proceselor psihice: gândire, memorie, imaginaţie, atenţie, precum şi a exprimării
orale şi scrise;
OBIECTIVE :

� Cunoaşterea creaţiilor unor poeţi români studiaţi cum ar fi: Mihai Eminescu, Otilia Cazimir, G.
Topârceanu, Vasile Alecsandri, Emilia Căldăraru.

� Recitarea poeziilor cu sensibilitate şi intonaţie corespunzătoare,
� Manifestarea interes pentru cultivarea sensibilităţii artistice;
� Dezvoltarea simţului practic şi estetic, precum şi stimularea creativităţii în vederea comunicării

prin artă a copiilor ;
� Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri,

sentimente, prin limbajul plastic, artistic
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GRUP ŢINTĂ :

- direcţi: preșcolarii grupei mĳlocii „Buburuzelor”

- indirecţi : părinţii preșcolarilor

RESURSEMATERIALE: volume de poezii şi proză, cărţi ilustrate, prezentare PPT, bloc de desen ,

creioane colorate,carioci, acuarele, foarfece, lipici, coli colorate, diplome pentru concursuri,

RESURSE FINANCIARE: autofinanţare

REZULTATE AŞTEPTATE LA FINAL DE PROIECT:

� Copiii participă la acţiuni educative, trăiesc momente de bucurie, emoţie, îşi manifestă liber

sentimentele ;

� Dezvoltarea abilităţilor de recitare în public;

� Implică proprii părinţi în activităţi educative;

EVALUAREA :

Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin portofoliu. Se vor evalua:

comportamente, abilităţi, sociabilitate, interese, toleranţă, incluziune.

POPULARIZAREA

Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a educatoarelor ;

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR:

NR.

CRT.

ACTIVITATEA DATA LOCUL DE

DESFAŞURARE

RESPONSABIL

1 ,, COPILĂRIA IN

LITERATURA”

- prezentarea unor volume

de proză şi poezii despre

copilărie din literatura

Februarie 2022 Grădinița cu PP

Prichiland

Director Mureşan

Adina Lidia

Prof. Înv. Preșc

Iepure Romana

Prof. Înv. Preșc.
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română

- audierea unor poezii şi

cântece

Miron Tabita

Prof.înv.preșc. Brie

Ana Andreea

Prof. Înv. Preșc.

Timoce Claudia

Prof.înv.preșc. Lais

Diana Andreea

Prof. Înv. Preșc.

Ferendino Oana-

Maria

Prof. Înv. Preșc

Almășan Tania

Prof.înv.preșc

Arghiuș Maria

Educatoare

Constantiniu Anca

Educatoare Ioja

Melinda

Educatoare

Mureșanu Ioana

Educatoare Ignea

Ioana

2 ,, Darurile poeţilor”

- memorarea poeziilor

- desene, picturi, colaje

Februarie 2022 Grădinița cu PP

Prichiland

Director Mureșan

Adina Lidia

Prof. Înv. Preșc
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inspirate din viaţa şi operele

poeţilor prezentaţi

Iepure Romana

Prof. Înv. Preșc.

Miron Tabita

Prof.înv.preșc. Brie

Ana Andreea

Prof. Înv. Preșc.

Timoce Claudia

Prof.înv.preșc. Lais

Diana Andreea

Prof. Înv. Preșc.

Ferendino Oana-

Maria

Prof. Înv. Preșc

Almășan Tania

Prof.înv.preșc

Arghiuș Maria

Educatoare

Constantiniu Anca

Educatoare Ioja

Melinda

Educatoare

Mureșanu Ioana

Educatoare Ignea

Ioana
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COPIII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE ÎN CARIERAMEA

DIDACTICĂ

Badea Laura-Paula

Școala gimnazială nr. 1 Budeasa

Școala este instituția centrală in cadrul sistemului de educație permanenta, deoarece în școala se pun

bazele pregătirii omului și al formarii personalității sale. Învățământul primar constituie componenta cea mai

stabilă a învățământului, care a avut din totdeauna ca obiectiv și rezultat fundamental realizarea primei

alfabetizari, adică învățarea cititului, a scrisului, a capacităților de comunicare, a socotitului. Perioada școlară mică

este o perioada de dezvoltare a limbajului foarte importantă, complexa și cu implicații profunde in

comportamentul general al copilului. După integrarea copilului in școala, conduita verbală capătă transparentă și

in ceea ce privește gradul de a fi “cultivata”, educată.

Limbajul uman este cel mai important mĳloc de relație între conștiința și realitatea obiectivă, constituie

totodata, unul dintre cele mai complexe fenomene psiho-sociale. Însușirea limbajului este activitatea care

presupune un efort îndelungat din partea individului. Aceasta pentru ca tehnica de recepționare și de exprimare

este una dintre priceperile omenești cele mai complicate, pentru însușirea căreia este nevoie de multe ore, de un

șir întreg de ani.

Ținându-se seama de dificultățile coordonării mișcărilor foarte fine ale aparatului fonoarticulator, mulți

dintre semenii noștri nu reușesc sa stăpânească tehnica vorbirii și de aceea prezintă tulburări de limbaj. Acestea in

funcție de gravitatea lor, provoacă o serie de modificări negative la nivelul personalității și al comportamentului.

În cariera mea didactică am întâlnit copii cu tulburari de limbaj și am constat la aceștia un randament

școlar redus datorită posibilității reduse de integrare in activități si refuzul de a participa la actul comunicării.

Toate acestea mi-au întărit convingerea ca, cunoașterea chiar si sumara a tulburărilor de limbaj este o necesitate,

deoarece mi-a creat posibilitatea adoptării unei atitudini diferențiale față de copii si interevenții colectiv-

recuperative.

Am încercat sa preiau din sarcinile logopedului pe cele care nu necesită prezența permanentă a

specialistului, iar câștigul a fost evident : tulburările simple au fost lichidate complet, altele mai complicate au

putut fi ameliorate. Cu cât se intervine mai devreme, cu atât mai bine și mai eficient.

Voi face referire in continuare la un caz “deosebit”, așa cum îl consideram eu atunci, cu care m-am

confruntat in urma cu câțiva ani, când pentru a doua oară in cariera mea de invatatoare aveam de instruit clasa I și

știam că este posibil să întâlnesc copii cu tulburari de limbaj. Așa cum este normal la fiecare serie de copii, ca

învățător, trebuie sa efectuezi o examinare a acestora, examinare care sa parcurgă doua etape : una de depistare și

alta de diagnosticare a copiilor cu tulburări de limbaj. Acest lucru l-am făcut și eu pentru a-mi forma o imagine cât
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mai veridică asupra colectivului de elevi cu care trebuia sa lucrez în următorii patru ani. Fiind un colectiv mic,

șaisprezece elevi, încă din primele zile am depistat o deficiență de pronunție la un băiețel, care frecvent in locul

sunetului “b” pronunța sunetul “p”. La început am crezut ca este un caz de competentă unui terapeut. Având o

conversație cu el după ore, mi-am făcut o imagine asupra cauzelor acestei dislalii și mi-am propus sa fac tot ce îmi

stă în putere pentru a o corecta. În urma ședinței cu părinții, am mers la domiciliul băiețelului, așa cum

anunțasem, pentru a afla cât mai multe informații despre el. Pe baza discuției cu mama lui, am întocmit fisa

psihopedagogică a copilului prin care mi-am făcut o imagine a principalelor informații cu privire la el. Ceea ce

mi-a atras atenția a fost inconștiența și neglĳența bunicilor și a mamei în vederea corectării pronunției copilului.

Dată fiind conjunctura familială, elevul a fost răsfățat și mi-a relatat că nimeni nu i-a atras atenția că pronunța

greșit, ba chiar cei din familie au împrumutat din cuvintele lui și se amuzau de câte ori odrasla lor le pronunța.

Fără să îmi dau seama, în zilele ce au urmat am pus în practică doua dintre principiile logopedice : principiul

tratării indirecte și principiul tratării în corelare cu părinții. Deși știam că “e greu să convingi pe cineva care nu te

ascultă” (Ana Aslam), am început totuși o discuție cu mama copilului, in care ii admiram și apreciam calitătile

acestuia, apoi i-am spus că băiatul ar deveni un și mai bun școlar dacă l-ar ajuta să pronunțe corect și nu l-ar mai

încuraja in pronunțarea sa defectuoasă.

Am început exercitiile cu acest copil, prin corectarea sunetelor mai puțin dificile, pentru că este bine

știut, succesele imediate, fie ele și mici, vor alimenta dorința copilului de a exersa. La orele de educație fizică am

urmărit ca băiatul sa nu lenevească, cunoscând rolul important pe care îl au exercitiile de întărirea și relaxarea

musculaturii organelor vorbirii. În perioada preabecedară, am pus accent pe rostirea sunetului problemă și am

efectuat numeroase exerciții de exersare a aparatului respirator. Am realizat jocuri precum : ,,Spune cum

face”, ,,Repetă după mine”, ,,Ghicește vocea care te strigă”, l-am învățat scurte poezii in care apărea frecvent

sunetul “b”. Am căutat sa am o colaborare cât mai strânsă cu ,,micul meu pacient”, pentru ca acesta sa aibă

încredere în reușita tratamentului. Ori de câte ori era posibil îl lăudam și îl încurajam. Am căutat mereu să țin

seama de umorul propriu al copilului, sa îi înlătur sentimentul copleșitor al importanței lui scăzute, să îi cultiv

încrederea in forțele proprii, în reușita lui deplina și nu in ultimul rând, l-am aparat de ironii, mustrându-i pe

ceilalți copii. Am observat că însuși dialogul învățătoare-copil și copil-copii, este o modalitate de exersare, de

antrenament lexical și de însușire a structurii gramaticale a limbii. Am fost foarte mulțumită de rezultatul

“tratamentului” administrat pacientului meu, iar la sfârșitul clasei a IV-a, când i-am scris caracterizarea

psihopedagogică, a fost cu totul diferită fata de ce scrisesem la începutul clasei I.

Băiatul timid ,,Pogdan’’, este acum băiatul cu încredere in forțele proprii, Bogdan, premiantul clasei pe

care am instruit-o. A necesitat efort, dar a meritat. Prin munca în grupul mic de copii, am reușit să exersez auzul

lor fonematic, astfel încât să perceapă distinct și corect fiecare sunet al limbii, dar și să le pronunțe corect,

deoarece ,,a vorbi frumos românește înseamnă a fi colindat de dor, iar a scrie frumos românește înseamnă a fi

găsit cărarea dorului spre dor”.
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COPILUL HIPERACTIV

BUȘOI CAMELIA FELICIA

CJRAE GORJ/ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOTRU

Hiperactivitatea cu deficit de atenție este o tulburare de comportament frecventă, de natură neurobiologică, ale

cărei simptome caracteristice sunt neatenția, hiperactivitatea și impulsivitatea. Debutează în copilărie dar poate

persista, la un număr important de persoane, și la vârsta adultă. Tulburarea are efect negativ asupra învățării

școlare și poate deteriora relațiile sociale ale copilului. Cauza precisă rămâne nedeterminată.

I. PRINCIPALELE MANIFESTĂRI ALE HIPERACTIVITĂŢII

Profilul copilului hiperactiv

Se cunoaște faptul că unii copii sunt mai activi decât alții și fiecare copil poate fi, la un moment dat, foarte

agitat, poate întâmpina dificultăți în rezolvarea unei sarcini deoarece îi lipsește concentrarea fiind ușor distras de

ceea ce se întâmplă în jurul său, dar nu întotdeauna este vorba de un copil hiperactiv cu deficit de atenție.

Ceea ce diferenţiază copiii cu hiperactivitate de cei cu o dezvoltare normală descrişi mai sus, este

frecvenţa şi intensitatea cu care apar problemele în cel puţin trei domenii importante:

� dificultăţi de atenţie şi de concentrare;

� comportamente impulsive;

� hiperactivitate (agitaţie evidentă).

Tulburarea de hiperactivitate

Când manifestările comportamentale hiperactive sunt foarte pronunţate, vorbim de tulburare de hiperactivitate.

Diagnosticul de hiperactivitate poate fi stabilit doar de către un expert.

Neatenţia

� Deseori nu observă detaliile, iar în realizarea sarcinilor fac greşeli datorate neatenţiei;

� De multe ori întâmpină dificultăţi când trebuie să-şi menţină atenţia concentrată la teme pentru un timp

mai îndelungat;

� De cele mai multe ori, când alţii îi vorbesc, dă impresia că nu ascultă;

� De multe ori nu urmează întru totul cerinţele celorlalţi şi nu poate finaliza temele sau celelalte activităţi,

sarcini;

� Deseori are greutăţi în organizarea temelor şi a altor activităţi;

� Adesea evită sau respinge activităţile sau temele care îi solicită efort mintal;

� Pierde adesea obiecte care sunt necesare realizării temelor sau activităţilor;
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� Se lasă distraşi de stimuli exteriori;

� Este uituc în activităţile zilnice.

Hiperactivitatea

� Deseori îşi mişcă mâinile şi picioarele sau nu-şi găseşte locul pe scaun;

� De multe ori se ridică în picioare în timpul orelor sau în alte situaţii în care ar trebui să stea pe scaun;

� Aleargă sau se caţără în situaţii în care acest comportament nu este adecvat;

� Are dificultăţi când trebuie să se joace sau să facă diferite activităţi în linişte.

Impulsivitatea

� Deseori răspunde fără să aştepte ca întrebarea să fie complet formulată;

� Are dificultăţi în a-şi aştepta rândul la joc sau la alte activităţi de grup;

� Îi întrerupe şi îi deranjează frecvent pe ceilalţi când răspund, se amestecă în discuţiile sau în jocurile

celorlalţi;

� Deseori vorbeşte foarte mult, fără să-i pese de constrângerile sociale.

Prezența copilului hiperactiv în clasa de elevi poate pune în dificultate cadrul didactic de la clasa întrucât acesta,

poate perturba întreaga ora dacă, profesorul nu reușește să găsească modalități eficiente de lucru cu elevul.

Așa cum am amintit mai sus, copilul cu ADHD îsi pierde foarte repede interesul pentru o activitate dorindu-și să

facă mereu altceva.

MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE LA COPIII CU MANIFESTĂRI HIPERACTIVE

Regula de bază în alegerea modalităţii de intervenţie pentru copiii cu manifestări hiperactive este de a aplica

măsura respectivă acolo unde este cerută în relaţia cu copilul, în familie sau la şcoală. Iată câteva modalităţi care

pot fi aplicate la întregul colectiv de elevi și care vor ușura munca, cadrelor didactice cu elevii hiperactivi:

� Negocierea scopurilor pe care le au de îndeplinit în activitatea la şcoală;

� Afişarea pe postere a acestor scopuri şi semnarea lor de fiecare copil;

(Regulile clasei, Regulile echipei, Regulile într-o comunicare)

� Activităţi extraşcolare.

� „Aprecierea zilnică de la şcoală”. Această fişă conţine cinci scopuri pe care își propune elevul să le

îndeplinească. Împreună cu învăţătoarea\dirigintele îşi completează fişa, fiind recompensat, aprecieri

verbale, laude prin desene „feţe zâmbitoare” (în cazul celor mici) în funcţie de gradul în care au fost atinse

scopurile. O astfel de fişă se completează şi acasă, dar în ea sunt consemnate cinci scopuri legate de

comportamentul în familie.
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Pentru a se produce modificări comportamentale la elevii noştri cu astfel de probleme, dar nu numai

pentru aceştia, putem aplica şi unele tehnici suplimentare.

Recomandări:

� Creați un climat favorabil de înțelegere, apreciere, acceptare și încurajare;

� Stabiliți și negociați anumite reguli, cum ar fi: seriozitate, confidențialitate, punctualitate, răbdare,

respect față de celălalt, sinceritate, dreptul la propria părere;

� Reacţionaţi cu calm, dar ferm, când elevul este nervos, astfel îi oferiţi un bun model despre cum să facă

faţă frustrării;

� Nu condamnaţi sau pedepsiţi copiii fiindcă îşi exprimă mânia. Demonstraţi-le verbal şi nonverbal că, deşi

nu vă place comportamentul lor, totuşi îi iubiţi;

� Ajutaţi-vă elevii să înţeleagă că sunt responsabili pentru crearea propriei enervări şi învăţaţi-i cum să

transforme enervarea în dezamăgire;

� Aduceţi-vă aminte că lauda şi atenţia venite din partea dumneavoastră, sunt modalităţi pline de efect

pentru a modela comportamentul copilului în direcţia dorită;

� Încercaţi să vă păstraţi simţul umorului atunci când aveţi de-a face cu un copil furios;

� Oferiţi-le elevilor dumneavoastră un model de comportament, asumându-vă responsabilitatea pentru

propriile sentimente;

� Recompensaţi comportamentele şi expresiile emoţionale adecvate, încuraja-

ţi-i în raport cu aceste comportamente;

� Nu îi criticaţi prea mult pentru greşelile şi imperfecţiunile lor; criticaţi comportamentul şi nu copilul în

sine;

� Oferiţi-le elevilor sugestii pentru modul în care şi-ar putea rezolva problemele de viaţă, evitaţi însă să

rezolvaţi problemele în locul lor;

� Lăsaţi copiii să-şi rezolve singuri certurilor dintre ei;

� Încurajaţi-i să aibă hobby-uri;

Copiii hiperactivi creaza probleme atât în familie cât şi la şcoală. Este bine să ne informăm, să stabilim

împreună cu specialiştii modalităţile de intervenţie atât în familie cât şi în şcoală şi vom reuşi să facem faţă

situaţiilor dificile apărute în educarea acestor copii. Putem trăi bucuria că mulţi copii reuşesc să ajungă la o

normalizare a comportamentului.
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PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ

ADP + ALA1 + ADE (DLC + DOS) + ALA2

CRISTESCUMIHAELA ALINA

Școala Gimnaziala Nr 1 Budeasa - prof.inv.primar

PROIECT DE ACTIVITATE

DIDACTICĂ

Unitatea: Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Dumbrava cu Ștrumfi,, Budesa Mare

Propunător: Cristescu Mihaela Alina

Data

Nivel II, Grupamare

Tema anuală: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”

Tema proiectului: ,, Călător prin anotimpuri”
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Subtema: „ Legume de toamnă”

Activitate integrată: ADP +ALA1 + ADE (DLC+DOS) + ALA 2

Forma de organizare: frontal, individual, in grupuri (centre)

Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi

Durata: o zi

Tema activităţii: Povești cu și despre legume

ADP: Întalnirea de dimineata: „De vorbă cu legumele”

1. ALA1: Ştiinţă: ,, Colorează jumătatea”

Joc de masă: ,,Legume de toamnă”

Construcţii: „Gardul grădinii”

2. ADE: DLC: EDUCAREA LIMBAJULUI - „Povestea legumelor lăudaroase” – lectura educatoarei;

3. ADE: DOS: ARTĂ : ACTIVITATE PRACTICĂ - „Supa de legume” – activitate practică, lipire.

4. ALA2

,,Cursa cartofilor in lingură” – joc de mișcare;

,,Plutim ca frunzele in aer ” - joc liniștitor:
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DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute

1.2 Demonstrează ințelegerea unui mesaj oral,ca urmare a valorificarii ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)

2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare

2.1. Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii (comunicarea expresivă);

2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, in diferite contexte de comunicare

2.3. Demonstrează extinderea progresivă a vocabularului.

OBIECTIVE :

O1- să rețină titlul lecturii;

O2- să redea pe scurt conținutul lecturii pe baza imaginilor in succesiunea desfașurării evenimentelor;

O3- să asculte cu atenție povestea și să ințeleagă sensul cuvintelor noi;

O4- să denumească materialele de lucru pentru realizarea activiății practice;

O5- să execute corect exercițiile de înălzire a mușchilor mici ai mânilor, urmărind modelul educatoarei ;

O6- să manifeste interes si satisfacție pentru lucrarea realizată;

Strategii didactice:

Metode şi procedee: povestirea, explicaţia, exerciţiul, demonstratia, conversaţia, jocul.
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Mĳloace de învăţământ: imagini din poveste, jetoane cu legume, lipici, puzzle,

Material bibliografic:

� Lăzărescu, Păişi, Mihaela, Ezechil, Liliana – „Laborator preşcolar”, Ed. V&I Integral, Bucureşti, 2011;

� xxx – „Curriculum pentru învăţământ preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House, Bucureşti, 2019;

� xxx – ,,Metode interactive de grup” ghid metodic, Editura ARVES, 2002.

SCENARIUL ZILEI

Programul zilei începe cu ADP: Întalnirea de dimineaţă: ,,De vorbă cu legumele,,

Momentele întâlnirii de dimineaţă:

Salutul:

Copiii se aşează în semicerc. Salutul va porni de la educatoare. Copiii continuă salutul, adresându-şi cuvinte frumoase.

Prezenţa:

Zâna Toamnă obsevă că și copiii au un spațiu al lor, ca o grădină și ii roagă să ii arate fiecare unde locuiește. Copiii vor deschide ‘poarta grădinii’

unde este așezată poza lor. La sfârșitul prezenței copiii incep să numere.

Calendarul naturii:

Voi adresa întrebări.Copiii vor răspunde si vor așeza jetoanele potrivite la locul potrivit.

- În ce anotimp suntem ?/Cum ne imbrăcam?/Cum este vremea astăzi?/ Cate zile are o săptămână?Care sunt acestea?/ Ce zi este astăzi? In ce an/lună

si dată suntem?
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Împărtășirea cu ceilalți : Copiii vor fi îndrumați să împărtășească cu ceilalți colegi și să-și prezinte propriile idei, impresii legate de activitate

Activitatea de grup : Se va purta o discutie despre vitaminele din legume.

Noutatea zilei se va realiză prin prezentarea unui coș trimis de Zâna Toamnă și intuirea materialelor primite. Preşcolarii descoperă scrisoarea

trimisă de Zâna Toamnă:

Mesajul zilei: „Să spălăm legumele !”

Tranziţie: “Câte unul cate doi/Mergem toți in pas vioi/ Către mese noi pornim/ și povești să auzim”

Se prezintă centrele de interes deschise, unde copiii vor desfăşura activităţile alese. Se prezintă tema corespunzătoare fiecărui centru.

Intuirea materialelor: însoţiţi de educatoare, copiii vor intui materialele cu care vor lucra.

Dragi copii,

,, Am auzit de la doamna educatoare ca voi sunteți copii tare cuminți si tare descurcăreți, de aceea, m-am gândit să vă cer ajutorul. Stiu ca astăzi, veți

afla multe lucruri despre legumele de toamnă și mai ales, veți asculta o poveste minunată despre legumele lăudaroase. Tocmai de aceea, am să vă rog

să mă ajutați intr o privință. Eu sunt tare necajită, am venit cu o toamnă bogată, blândă, cu multe legume mari si sănătoase, insă, legumele sunt tare

răutacioase si se ceartă mereu, nu reușesc să le fac sa ințeleagă ca toate sunt importante in viața noastră. Voi mă puteți ajuta?

Vă multumesc si vă doresc o zi minunată in compania legumelor de toamnă. Spor la lucru! ” Zâna Toamnă

Tranziţia spre activitatea cu tot grupul, se face prin cântecul „Bate vantul frunzele” .

Însoţiţi de educatoare, preşcolarii trec pe la fiecare centru deschis şi intuiesc materialele expuse:

Centrul Ştiinţă: preşcolarii descoperă materialele necesare pentru „Colorează jumatatea” se colorează după model jumătatea necorolată;
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Tema activității : ,, Colorează jumătatea,,

Mĳloc de realizare: fișă de lucru – colorare după model

Strategii didactice:

Metode si procedee: observația, conversația, explicația.

Material didactic: fișe de lucru, creioane colorate.

Centrul Joc de masă: vor descoperi materialele necesare pentru realizarea unui puzzle : ,,Legume de toamnă”

Strategii didactice:

Metode şi procedee: : observația, conversația, explicația, exercițiul.

Material didactic: puzzle cu legume de toamnă.

Centrul Construcţii: preșcolarii vor descoperi materialele necesare realizării lucrării ,,Gardul gradinii” unde trebuie să imprejmuiască gardul cu

ajutorul unor piese de construcție, cuburi plasticon ;

Strategii didactice:

Metode si procedee: observația, exercițiul, problemetizarea.

Material didactic: piese de construcții, cuburi plasticon.

Apoi preșcolarii vor realiza activități pe domenii experențiale,astfel:

DLC: EDUCAREA LIMBAJULUI - „Povestea legumelor lăudaroase” – lectura educatoarei;

DOS: ARTĂ :ACTIVITATE PRACTICĂ - „Supa de legume” – activitate practică, lipire.

După terminarea activităților pe domenii experențialese vor desfășura activități libere alese.

ALA2 : ACTIVITĂȚI LIBER ALESE -partea a II-a
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,,Cursa cartofilor in lingură” – joc de mișcare;

,,Plutim ca frunzele in aer ” - joc liniștitor:

Se va aminti preşcolarilor că activitatea obligatorie se va desfasura la EDUCAREA LIMBAJULUI și la ARTĂ :ACTIVITATE

PRACTICĂ .Copiii trebuie să ducă la bun sfârşit sarcinile date, educatoarea observând modul de lucru, încurajând, stimulând și sprĳinind preşcolarii.

DEMERS DIDACTIC

ADE : DLC- EDUCAREA LIMBAJULUI- „Povestea legumelor lăudaroase”-lectura educatoarei

EVENIMENTUL

DIDACTIC

OB

.

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII

DIDACTICE

FORMADE

OGANIZARE

EVALUARE

Moment

organizatoric

- aerisirea sălii de grupă şi aşezarea scăunelelor

în semicerc;

- aranjarea materialelor necesare desfăşurării

activităţilor;

- intrarea copiilor și așezarea lor pe scăunele.
Captarea atenţiei Captarea atenției se realizează prin citirea

scrisorii de la Zâna Toamnă.

Conversaţia

Explicaţia Online sincrone

Oral

Frontal

Reactualizarea

cunostințelor

Se va purta o scurtă discuție despre legumele

de toamnă.

Conversaţia Oral

Frontal

Anunţarea temei şi

a obiectivelor

Astăzi veti viziona un filmuleț ,,Povestea Explicaţia Online sincrone Oral



EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

138

legumelor lăudaroase” veți cunoaște personajele

din poveste si mai ales ce ne invață această

poveste.

Conversaţia Frontal

Dirĳarea învăţării

O1

O2

O3

Se prezintă copiilor filmuletul cu ,, Povestea

legumelor lăudaroase,, filmuleț realizat chiar de

către doamna educatoare.

Educatoarea va reda cât mai expresiv conținutul

poveștii, folosindu-se foarte mult dialogul,

punându-se accentul în relatarea întâmplărilor și

a evenimentelor, pe cuvintele noi. Expunerea se

realizează urmărind succesiunea momentelor

principale.

Expunerea poveștii:

Se vizioneaza povestea in liniște.

In filmuleț doamna educatoare foloșeste

mimica și gestica adecvată respectându-se

succesiunea momentelor ei principale.

Povestirea se va realiza pe un ton cald, plăcut,

atractiv. Vocea va fi modelată pentru a imita

personajele, nuanțând astfel expunerea în

funcție de stările afective pe care le implică

povestirea.

Se va urmări succesiunea momentelor

principale:

1.Gospodina a făcut cumpărături.

Povestirea

Conversaţia

Explicatia

Online asincron

Oral

Individual
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2.Legumele din coș au inceput să se laude și să se

certe care e mai bună.

3.Gospodina a gătit mâncare din toate legumele,

înafară de ardeiul iute.

4.Ardeiul iute a fost mâncat de bunic.

Explic copiilor proverbul „Lauda de sine, nu

miroase a bine” pe înțelesul lor, cu cuvinte

accesibile. „Nu trebuie să ne lăudăm niciodată că

mie nu mi se întâmplă un anumit lucru, nu am

pățit ceva rău, pentru că mai devreme sau mai

târziu și mie îmi vine rândul, exact cum a pățit și

ardeiul iute din povestea noastră.”

Explicarea cuvintelor necunoscute:

-lăudăros = mândru, cu nasul pe sus

-gospodină = femeie harnică

-îngrămădite = înghesuite

-prăpădit = neastâmpărat

oral

Obţinerea

performanței

În scopul fixării momentelor principale

ale povestirii, copiii vor fi solicitaţi să precizeze

titlul povestirii. şi să redea ideile principale ,

folosind imaginile din poveste.

„Unde a fost gospodina după cumpărături?”

(„...la piață.”)

„De ce s-au certat legumele?” („...erau

îngrămădite și nu aveau loc.”)

Conversaţia

Online sincron
Oral

Individual
Oral
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„Când a spălat gospodina legumele?” („...înainte

să le pună la fiert.”)

„Cine a rămas nefiert?” („...ardeiul iute.”)

„Cum era ardeiul cel mic la gust?” („...iute.”)

Li se va cere să spună ce i-a impresionat mai

mult şi să-şi motiveze opţiunea.
Evaluarea

activităţii

Voi face aprecieri privind modul de receptare al

poveștii, asupra atenției cu care au urmărit firul

narativ și asupra comportamentului în timpul

activității.

Conversaţia

Online sincrone Oral
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DEMERS DIDACTIC

ADE : DOS: ARTĂ :ACTIVITATE PRACTICĂ - ,,Supa de legume”- activitate practică

EVENIMENTUL

DIDACTIC

OB. CONŢINUTUL

ACTIVITĂŢII

STRATEGII

DIDACTICE

FORMADE

ORGANIZARE

EVALUARE

Moment

organizatoric

- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea materialelor necesare
fiecărui centru;
- intrarea copiilor şi așezarea lor in

centru pe scaunele.

Captarea atenției Se va realiza prin prezentarea
tuturor materialelor in realizarea
lucrărilor. Educatoarea le va explica
paşii de realizare a lucrării.

Conversaţia

Explicaţia

Online sicron Oral
frontal

Reactualizarea

cunoștințelor

Se va purta o scurta discutie
despre anotimp si legumele de
toamnă.

Conversaţia Online sicron Oral
frontal

Anuntarea temei si a

obiectivelor

Se anunţă tema: „Supa de legume”
prezentând obiectivele urmarite in
realizarea acestei lucrari practice.

Explicaţia

Conversaţia

Online sicron Oral
frontal

Dirĳarea învățării Prescolarii vor identifica
materialele de pe masute puse la
dispozitia lor si vor realiza ,,Supei de

legume”. Copiii vor face câteva
exerciţii de încălzire a muşchilor

Explicaţia

Conversaţia

Online sicron Oral

individual
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mici ai mâinii (deschidem/închidem
pumnişorii, cântăm la pian, ne
spălăm pe mâini). Educatoarea le
arată modul de lucru, îi încurajează şi
îi îndrumă.
Aceasta execută impreună cu copiii,
și explică modul de excutare al
lucrării.

Obtinerea

performanței

Copiii vor rezolva sarcinile
primite:
-vor lipii jetoanele cu legume pe oala
din carton primită, astfel vor realiza
supa de legume;

Explicatia

Conversaţia

Online sicron Oral

individual

Evaluarea activităţii Educatoarea va anunţa încheierea
activităţii şi încetarea lucrului, va
evalua activitatea desfăşurată şi
lucrările realizate prin Turul
Galeriei. Alături de preşcolari, va
face aprecieri asupra modului de
lucru şi asupra bunei colaborări
dintre copii.

Conversatia Online sicron



EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

143

DEMERS DIDACTIC

ALA 1-ACTIVITĂȚI LIBER ALESE

EVENIMENTUL

DIDACTIC

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII METODE

DIDACTICE

FORMADE

ORGANIZARE

EVALUARE

Moment

organizatoric

- aerisirea sălii de grupă;

- aranjarea materialelor necesare fiecărui

centru;

- intrarea copiilor şi așezarea lor in centru

pe scaunele.

Captarea atenției Se va realiza prin prezentarea tuturor

materialelor in realizarea lucrărilor.

Educatoarea le va explica paşii de realizare

a lucrării.

Conversaţia

Explicaţia Online asincron

Oral
frontal

Anuntarea temei si a

obiectivelor

Se anunţă tema și obiectivele de la fiecare

centru.

Centrul Ştiinţă: „Colorează jumatatea”

Obiective:

-Să numească materialele de pe

măsuță;

Explicaţia Online asincron

Oral
frontal
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-Să coloreze după modelul executat

pe fișă-jumătatea colorată.

Centrul Joc de masă: ,,Legume de

toamnă”

Obiective :

- Să reconstituie imaginile de puzzle

reprezentand diferite legume;

- Să denumească legumele regăsite.

Centrul Construcţii: ,,Gardul gradinii”

Obiective:

-Să numeasca materialele de pe masuță;

- Să așeze cuburile corect obținând un

garduleț;

-Să lucreze in grup.

Prezentarea

conținutului și

dirĳarea învățării

Prescolarii vor identifica materialele de pe

masute puse la dispozitia lor si vor

realiza ,activitățiile Educatoarea le arată

modul de lucru, îi încurajează şi îi îndrumă.

Aceasta execută împreună cu copiii, și

explică modul de excutare al activitățiilor.

Explicaţia

Conversaţia Online asincron

Oral

individual
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La Centrul Ştiinţă: preşcolarii descoperă

materialele necesare pentru „Colorează

jumatatea” unde vor găsi o fișă de lucru ,

având ca sarcină să coloreze după model

jumatatea necorolată, cu creioane colorate.

La Centrul Joc de masă: vor descoperi

materialele necesare pentru realizarea unui

puzzle de toamnă: ,,Legume de toamnă”

La Centrul Construcţii: preșcolarii vor

descoperi materialele necesare realizării

lucrării ,,Gardul gradinii” unde trebuie să

împrejmuiască gardul cu ajutorul unor

piese de construcție, cuburi plasticon ;

Se supraveghează copiii în timp ce lucrează,

verificându-se și poziția corpului.

Se oferă explicații suplimentare și sprĳin

celor care necesită. Se stimulează verbal, în

vederea realizării lucrărilor în timpul

propus.

Observația,

Conversația,

Explicația

Exercițiul.

Problemetizarea
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Obtinerea

performanței

Copiii vor rezolva sarcinile primite la

fiecare centru.

Explicatia

Conversaţia Online asincron

Oral

individual

Încheierea activităţii . Alături de preşcolari, voi face aprecieri

asupra modului de lucru şi asupra bunei

colaborări dintre copii.

Conversatia

DEMERS DIDACTIC ALA 2

Primul joc : „ Cursa cartofilor în lingură”-joc demișcare Al doilea joc: “Plutim ca frunzele in aer”-joc liniștitor

Forma de organizare –online asincrone

Etapele activităţii Conţinut ştiinţific Metode didactice

1.Moment organizatoric Se asigură condiţiile optime pentru buna desfăşurare a

activităţii:

-pregătirea materialului didactic

-aranjarea mobilierului

2.Captarea atenţiei Se realizează prin prezentarea şi intuirea materialelor necesare Conversaţia
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desfăşurării jocurilor.

3.Anunţarea temei şi a obiectivelor Astăzi la activităţile liber alese ne vom desfășura două jocuri :

-1 „ Cursa cartofilor în lingură”, un joc de mișcare sub formă

de întrecere .

-2“Plutim ca frunzele în aer”- un joc liniștitor

Voi, trebuie să fiţi atenţi la explicaţii pentru a cunoaşte regulile

jocului.

Explicaţia

Conversaţia

4. Prezentarea conținutului și

dirĳarea învățării

1,,Cursa cartofilor in lingură,,

a) Explicarea regulilor şi demonstrarea jocului:

Pe pardoseală sunt lipite câteva urme vesele puse in

diferite moduri astfel incât să fie cât mai distractiv. Copiii

sunt impărțiți pe echipe, echipa morcovilor si echipa

ardeilor.La start vor veni câte un copil din fiecare echipă

desemnat de către doamna educatoare si vor călca exact pe

urmele puse pe mochetă având in gură o lingură cu un cartof

in ea.Cine execută corect si ajunge primul câștigă, dacă

Conversaţia

Explicația
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cartoful a căzut din lingură acel copil a pierdut.

2.“Plutim ca frunzele în aer”

a) Explicarea regulilor şi demonstrarea jocului:

Copiii formează un semicerc, iar unul dintre ei este

desemnat să stea in mĳlocul semicercului astfel incât să

desemneze cea mai linistită frunză. Pe rând, câte un copil este

chemat de către cea mai linistită frunză.Copilul desemnat

trebuie să meargă incet deoarece nu va trebui să facă zgomot.

Ajuns la copilul care l a chemat, rămâne pe scaunul lui, iar

acesta, la rândul lui, desemnează altă frunză liniștită. Se

realizează jocul de probă, apoi urmează desfăşurarea jocului

propriu zis.

5.Obţinerea performanţei b) Executarea jocului de probă:

Se execută jocurile de probă pentru a vedea dacă s-au înţeles

regulile.

c) Executarea jocului de către copii:

Jocurile se execută de câte ori ne permite timpul alocat acestei

activitaţi.

Se aplaudă reuşita fiecărei echipe.

Demonstraţia
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Educatoarea intervine cu precizări suplimentare şi acordă sprĳin

dacă este cazul. Pe parcursul jocului se acordă un feed-back pozitiv

continuu.

Realizarea propriu zisă a jocului:

La comanda educatoarei jocurile vor începe. Vor fi respectate regulile

jocului.

Se va supraveghea modul în care copiii execută jocul.

Exerciţiul

Jocul

6.Asigurarea retenţiei şi a transferului Se va realiza prin intrebări:

-Ce joc v-a plăcut mai mult?

-Cum s-au numit jocurile nostre de astăzi?

Conversaţia

7.Evaluare După terminarea jocurilor voi face aprecieri colective și

individuale asupra modului în care s-au jucat şi s-au comportat

copiii.

Conversaţia

8.Încheierea activităţii Se vor acorda felicitări și aplauze.
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SĂPTÂMÂNAVERDE

- importanța protejării mediului înconjurător pe înțelesul

preșcolarilor

Dudas Renata

Școală Gimnazială Pilu / Profesor învățământ preșcolar

În ultimii ani s-a constatat o continuă degradare a calității vieții pe pământ, agravarea continuă

a dezechilibrului naturii. Răspunzător de acest lucru este omul, care a modificat și modifică cel mai mult

natura, uitând deseori de respectarea raportului om-natură, de interdependența dintre organism și

mediu.

Copiii sunt viitorul omenirii. De felul în care îi creștem și îi educăm depinde lumea de mâine.

Poate fi o lume a progresului, a trăirii în armonie cu natura sau o lume măcinată de conflicte și

distrugeri.

În vederea formării și dezvoltării personalității copilului, a unui comportament prietenos față de

mediu, a unui comportament de protejare a naturii, activitățile din Săptămâna Verde joacă un rol

important.

Educația ecologică trebuie să fie un proces care să înceapă de la vârsta preșcolară. Cunoașterea

naturii trezește gândirea copilului, contribuie la dezvoltarea capacității creatoare. Dată fiind deschiderea

și receptivitatea de care dau dovadă copiii preșcolari, acum este momentul să-i sensibilizăm și să-i facem

să privească atent la tot ceea ce-i înconjoară.

Obiectivele principale urmărite prin activitățile planificate pentru Săptămâna Verde, ar fi:

� Formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrĳire și
ocrotire a mediului;

� Formarea de abilități practic-ecologice;
� Desfășurarea de activități cu caracter experimental prin care să contribuim la sănătatea mediului

în care trăim (observarea naturii, plantarea de flori);
� Dezvoltarea capacității de a relaționa cu mediul, de a identifica problemele și de a enunța soluții

de intervenție în vederea protejării mediului înconjurător;
� Îmbogățirea vocabularului activ cu termeni din domeniul ecologic.
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Planificarea activităților din “Săptămâna Verde”

Anul școlar 2022/2023

Prof. înv.preșcolar Dudas Renata

Ziua Tema
Mĳloc de

realizare
Conținutul activității

Cine

participă

Luni Să protejăm

natura!

Activitate

practică

- vizionare film educativ “Poluarea și

efectele ei”;

- lucrare colectivă: lipirea unor imagini

sugestive privind protejarea mediului

înconjurător;

preșcolarii,

educatoarele

Marți

Iubim

plantele și le

îngrĳim!

Activitate

practică
- plantarea de flori în curtea grădiniței;

preșcolarii,

educatoarele

Miercuri
Micul

ecologist

Activitate

practică

- selectarea deșeurilor în coșuri de diferite

culori (galben, verde, albastru)

preșcolarii,

educatoarele

Joi
Picnic în aer

liber

Activitate

outdoor

- observarea naturii, a parcului din sat;

- păstrarea curățeniei în urma activităților;

preșcolarii

educatoarele

Vineri

Să ne distrăm

împreună în

natură!

Activitate

outdoor

- organizarea de activități recreative în aer

liber;

- desfășurarea unor activități cu caracter

sportiv împreună cu părinții.

preșcolarii

educatoarele

părinții
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FACILITAREA INSTRUIRII

ŞCOLARE PENTRU ELEVII CU C.E.S. PRIN STRATEGII

PSIHOPEDAGOGICE

Profesor psihopedagogie specială- Erghelan Dina

Şcoala Profesională Specială,,Emil Gârleanu”,

Galați

Strategiile didactice reprezintă sistemul teoretico-acţional-global care asigură orientarea,
desfăşurarea şi finalitatea educaţiei pe termen lung, folosind caracteristicile şi valenţele
resurselor,conţinuturilor, metodelor, mĳloacelor şi formelor de organizare a procesului de învăţământ.
Rezultatul proiectării strategiilor didactice depinde, în mod hotărâtor de învăţător / profesor, văzut
printr-o prismă dublă :nivelul său de cunoştinţe psiho-pedagogice şi aptitudinea sa pedagogică.Nu există
strategii bune sau rele ci doar strategii care pot aduce,în funcţie de contextul învăţării, rezultate mai
ample şi mai favorabile sau mai restrânse şi mai puţin benefice.Orice strategie poate căpăta valenţe
diverse de la o situaţie educaţională la alta, de la un cadru didactic la altul, de la o clasă de elevi la alta.

Strategiile didactice sunt doar repere pe care dascălul trebuie să ştie să le adapteze la situaţiile
concrete de învăţare, în funcţie de factorii de schimbare care se ivesc.Unele strategii pot favoriza mai
mult activismul în defavoarea învăţării temeinice, altele pot dezvolta mai mult rigoarea în defavoarea
creativităţii.De aceea este indicată complementaritatea în utilizarea strategiilor didactice.

Caracteristici ale strategiei didactice:

implică pe cel care învață în situații specifice de învățare;

ratțonalizează și aduce conținutul instruirii la nivelul/după particularitățile

psihoindividuale; creează premise pentru manifestarea optimă a interacțiunilor dintre

celelalte

componente ale procesului de instruire;

presupune combinarea contextuală, originală, unică a elementelor procesului instructiv-educativ.

Tipuri de strategii didactice:

1. strategii inductive, al caror demers didactic este de la particular la general;

2.strategii deductive ( invers faţă de cele inductive ) : general -> particular,legi sau

principii-> concretizarea lor în exemple;

3.strategii analogice - predarea şi învăţarea se desfăşoară cu ajutorul modelelor;
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4. strategii transductive cum sunt explicaţiile prin metafore;

5. strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv-inductive;

6. strategii algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive,

imitative, programate şi algoritmice propriu-zise;

7. strategii euristice - de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, folosind problematizarea,

descoperirea, modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic, experimentul de investigare, asaltul de idei,

având ca efect stimularea creativităţii.

În prezent curriculum pentru învăţământul special promovează implicarea activă a copiilor în
activităţile didactice, iar metodele care pun accent pe acţiunea copiilor, activ- participative răspund
acestei cerinţe.Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care
să-l implice pe copil în procesulde învăţare,urmărindu-se: dezvoltarea gândirii critice, stimularea
creativităţii,dezvoltarea interesului pentru cunoaştere,în sensul formării lui ca participant activ la
procesul de educare.

Proiectarea lecţiei trebuie să ţină seama de operaţiile logice de care sunt capabili elevii la diferite
vârste. Diversificarea este o consecinţă a particularităţilor de vârstă ale elevilor.

Principiile care stau la baza învăţării centrate pe elev sunt:

accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe elevul care învaţă şi nu pe profesor;

procesul de predare în sensul tradiţional al cuvântului nu este decât unul dintre instrumentele
care pot fi utilizate pentru a-i ajuta pe elevi să înveţe;

înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului, ea trebuie
împărtăşită şi elevilor;

elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă
rezultatele studiului lor;

lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii le
preferă în învăţare (vizual, auditiv, practic/ kinetic);

lecţiile solicită participarea activă a elevilor la învăţare.

Caracterul formativ presupune metode centrate pe elev,care solicită găndirea şi imaginaţia.
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Pentru amplificarea caracterului formativ, profesorul diversifică metodele,foloseşte mĳloace
moderne în predare – învăţare şi arta predării care îl individualizează şi îi formează un stil de predare.
Caracterul formativ este amplificat atunci când elevul este pus să rezolve o sarcină,să descrie o imagine
sau să constate legăturile şi consecinţele unor evenimente.

Prin metodele de învăţare activă procesul de învăţare ţine cont de interesele şi nivelul de
înţelegere,de dezvoltarea copiilor şi totodată activitatea se bazează pe stimularea copiilor de a manipula
obiecte,de a cerceta,investiga,de a căuta şi descoperi soluţii,ceea ce asigură un transfe rmai bun al
informaţiilor.Învăţarea bazată pe metodele activ participative conduce la dezvoltarea unor
comportamente observabile precum:

comportamente de participare activă (copilul e activ, răspunde la întrebări, pune
întrebări); gândire creativă (copiii au propriile interpretări,oferă sugestii);

aplică strategiile de învăţare însuşite în situaţii diverse;

metodele active ajută copiii să-şi construiască cunoştinţele, să înţeleagă.

Activităţile terapeutice, solicită metode care să facă din şcolari participanţi activi la procesul învăţării,
care să faciliteze însuşirea cunoştinţelor pe calea activităţii

proprii.Fie că sunt aplicate în cadrul jocurilor didactice ca formă de organizare tradiţională a activităţilor
terapeutice, fie în cadrul activităţilor de educaţie specială, metodele active sunt căile prin care se
realizează aceste activităti într-un mod stimulativ.

Pe lângă metodele active-participative, profesorul de educaţie specială poate organiza
conţinuturile şi prin preluarea unor metode didactice utilizate de obicei în cadrul altor activităţi. De
exemplu,însuşirea noţiunilor matematice se poate realiza prin povestiri, poezii şi cântece, fixarea şi
evaluarea poate fi realizată prin ghicitori, activităţi practice şi artistico-plastice,jocuri de mişcare,
activităţi de educaţie fizică,atât în cadrul activităţilor obligatorii,cât şi la activitaţile terapeutice.

Aceste metode,prin faptul că se centrează pe activitatea şcolarilor, valorifică într-un mod activ
potenţialul acestora, permiţând abordarea lecţiilor din perspective variate, diverse, ceea ce favorizează
menţinerea atenţiei pentru o perioadă mai îndelungată de timp,asimilarea,fixarea şi păstrarea mai
îndelungată a cunoştinţelor. De asemenea,prin faptul că oferă posibilitatea corelării lecţilor cu alte forme
de activitate,profesorul îi ajută pe copii să înţeleagă că activităţile terapeutice nu sunt doar discipline
care îi învaţă reguli şi convenţii, ci face parte din viaţa de zi cu zi, şi pentru a folosi aceste cunoştinţe în
contexte practice. Una din căile prin care profesorul antrenează elevii în cadrul activităţilor terapeutice
este aceea de a utiliza o serie de metode cu caracter activ,bazate pe acţiune directă, pe manipulare,
observare, colaborare, investigaţie personală. Alături de jocul didactic, metodele preponderente în
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cadrul activităţii terapeutice, sunt metodele activ-participative.Utilizarea acestor metode presupune
satisfacerea cerinţelor educaţionale prin efort personal sau în colaborare cu colegii. Specific acestor
metode este faptul că se stimulează interesul pentru cunoaştere, se facilitează contactul cu realitatea
înconjurătoare ele fiind subordonate dezvoltării mintale şi a nivelului de socializare al
elevilor.importantă în proiectarea activităţilor educative deoarece stimulează şi dezvoltă foarte mult
învăţarea prin cooperare ( lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi )facilitând astfel
comunicarea,socializarea,relaţionarea colaborarea,şi sprĳinul reciproc pentru rezolvarea unor problem
sau pentru explorarea unor teme noi se favorizează în acest mod cunoaşterea reciprocă , precum şi
integrarea copiilor cu cerinţe speciale în colectivul clasei.Aceste metode, pe lângă eficienţa lor în
activitatea didactică dezvoltă o serie de aptitudini şi capacităţi referitoare la spiritul de toleranţă,
ascultare activă,luarea deciziei, autonomia personală responsabi litatea şi participarea socială, formarea
opiniilor şi înţelegerea corectă a realităţii.

Avantajele metodelor active :

* Transformă elevul din obiect în subiect al învăţării ;

* Este coparticipant la propria formare ;

* Angajează intens toate forţele pshice de cunoaştere;

* Asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi în echipă;

* Dezvoltă gândirea critică ;

* Dezvoltă motivaţia pentru învăţare ;

* Permite evaluarea propriei activităţi.

Concluzii:

* Metodele active sunt foarte agreate de elevi.

* Relaţiile interpersonale sunt consolidate, creşte capacitatea de lucru în echipă.

* Creşte încrederea în forţele şi cunoştinţele proprii.

* Creşte coerenţa şi spontaneitatea în exprimare.

* Nu se mai resimte la nivel conştient handicapul (sentimentul ,,diferit faţă de alţi copii“).

* Toate metodele trebuie însă adaptate la nivelul cognitiv al elevilor astfelîncât cerinţele să nu
depăşească posibilităţile proprii.
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* Capacitatea de lucru independent fiind redusă,supravegherea elevilor se realizează continuu, chiar
dacă metoda utilizată nu prevede acest lucru.

* Unele metode se descompun în paşi mai mulţi decât ar fi nevoie pentru ca sarcinile

trasate să fie cât mai simple şi deci accesibile elevilor.

* Elevul este coparticipant la propria formare.

* Angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere.

* Transformă elevul din obiect în subiect al învăţării .

* Asigură elevului condiţiile optime de a se afirma individual şi în echipă.

* Dezvoltă gândirea critică .

* Dezvoltă motivaţia pentru învăţare.
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Strategii privind formarea atitudinilor pozitive ale cadrelor

didactice

față de integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale

profesor : Georgescu Viorica
Liceul Tehnologic Special Bivolărie

În jurul nostru există o mulţime de lucruri complexe, a căror esenţă poate nici nu o bănuim.
Abia când ceva iese din spectrul normalului realizăm cât este de greu să înţelegem un fenomen cu care,
de altfel, ne-am confruntat de atâtea ori până la momentul respectiv. În mod asemănător se întâmplă cu
o persoană cu anumite deficienţe: simţim valoarea, importanţa unor capacităţi în viaţa cotidiană, abia
atunci când acestea ne lipsesc. Persoanele care posedă aceste calităţi nu conştientizează dificultatea de a
pronunţa cuvintele sau de a face un lucru pentru persoana care nu le are; şi faptul că realizarea lor, chiar
şi cu o anumită stângăcie, este o adevărată performanţă, un mare succes, care deseori solicită eforturi pe
care ceilalţi nu le fac nici chiar atunci când efectuează lucrarea respectivă cu mult mai bine, cu măiestrie,
cu pricepere şi cu fineţe.

„Scoala pentru toți” reprezintă dezideratul maximei flexibilități și toleranțe în ceea privește
diferențele fizice, socio-culturale, lingvistice și psihologice existente între copii, scopul fiind acela de a le
oferi tuturor posibilitatea de a învăța în funcție de ritmul, capacitățile și nevoile proprii și de a se
exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate. Ideea care animă acest deziderat este aceea ca
finalitatea fundamentală a sistemului național de învățământ constă în a forma cetățeni care sunt
membri aceleiași matrici sociale și care împărtășesc valori comune. Prin urmare, școala reprezintă numai
un segment al sistemului social, iar schimbările din cadrul ei nu pot avea succes în absența unor
schimbări concertate la nivelul celorlalte segmente. Acest fapt impune gandirea unei structuri care să
imbine flexibil și eficient demersurile din toate domeniile, proces care implică formarea unei atitudini
pozitive față de integrare și, într-o perspectivă cat mai apropiată, față de incluziune. Aceasta atitudine
manifestata la nivelul intregii societăți trebuie să respecte principiul normalizarii, adică asigurarea
accesului, pentru toate categoriile de persoane, la tiparele existențiale și la condițiile de viață cotidiana
cele mai apropiate posibil de normele considerate normale pentru o viață obișnuită.

Normalizarea înseamnă crearea posibilității ca orice persoană cu nevoi speciale să-și dezvolte și
să practice un stil de viață cat mai apropiat de parametrii normalității, fără ca prin aceasta ea însăși să
devină normală în sensul comun al termenului. Normalizarea reprezintă un demers social de depășire a
barierelor de orice fel atunci cand procedeele de intervenție directă asupra deficiențelor ca atare nu sunt
posibile. Astfel, o persoană cu deficiență mintală nu poate fi „înzestrată” cu un nivel intelectual normal,
dar poate fi ajutată să-și însușească un set de deprinderi care să o ajute să ducă o existență satisfăcătoare
în condițiile în care și societatea se preocupă să ofere oportunități de manifestare și cultivare a acestor
deprinderi. Astfel, degeaba învață o anumită meserie dacă aceasta nu se găsește pe piața muncii sau dacă
nu o poate practica alături de cei normali. Normalizarea înseamnă, în principiu, crearea unei stări de
normalitate a relațiilor dintre cei aflați in dificultate și cei care nu întampină astfel de dificultăți.
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Este utopic să se creadă că pot fi întrunite toate condițiile necesare pentru ca un sistem să
funcționeze impecabil încă de la bun început. În plus, schimbările stabile de mentalitate se produc în
timp și numai după constatarea unor rezultate promițătoare. Procesul normalizării trebuie realizat
gradual, debutând cu acțiuni de integrare punctuale sau secvențiale, concomitent cu efortul de creare a
unor structuri incluzive. De asemenea, la un moment dat, pot coexista diferite grade de normalizare, în
funcție de condițiile și necesitățile specifice anumitor persoane aflate în dificultate ori anumitor
comunități caracterizate de contexte geografice, economice, socio-culturale particulare.

Vorbind de idealul „școlii pentru toți”, ne referim la cuprinderea tuturor copiilor dezavantajați,
indiferent dacă etiologia acestui dezavantaj este de natură somatică, psihologică sau socială. Trebuie
create acele structuri și servicii flexibile care să poată face față cu succes celor mai particulare situații.

Putem identifica trei principii mari, a căror coroborare în practică poate servi în mod eficient la
formarea unor atitudini dezirabile față de integrarea școlară a copilului în dificultate. Sintetic exprimate,
aceste principii sunt următoarele:

- Informare. Este indispensabil ca informația corectă, completă, neutră, provenind din
surse autorizate să fie larg accesibilă cadrelor didactice. Se pot organiza astfel de informări periodice,
urmate de discuții care să permită identificarea elementelor forte, precum și a punctelor vulnerabile din
organizarea școlii, astfel încât să fie cunoscute cât mai exact posibilitățile concrete de integrare și limitele
de acceptabilitate pentru fiecare colectiv școlar in parte. De asemenea, ar fi de dorit să existe un flux
continuu de opinii, idei, propuneri care să fie discutate și experimentate. Concomitent, trebuie să se
intervină pentru corectarea acelor reprezentări eronate cu privire la caracteristicile psihice și la
capacitățile copiilor cu C.E.S. Este de presupus ca accesul la informație, participarea la cursuri de
perfectionare în domeniul psihopedagogiei speciale, schimbul de idei și opinii, evaluarea realistă a
succeselor sau eșecurilor înregistrate, formarea unor reprezentări adecvate cu privire la obiectivele și
metodele specifice învățământului integrat să conducă în timp la depășirea reticențelor și la schimbarea
mentalităților.

- Colaborare. Trebuie să existe o comunicare sinceră și directă între toți cei implicați in
procesul de integrare școlară: cadre didactice titulare, profesori de sprĳin, specialiști in psihopedagogie
specială, părinți ai copiilor. De asemenea, trebuie stabilite contacte cu comunitatea locală și căutate
modalități de inițiere a unor acțiuni comune. Nu trebuie să se uite că ațtiunea de integrare nu privește
numai școala, ci se adresează în perspectiva întregii societăți în care acești copii vor trebui să-și găsească
locul potrivit.

- Pragmatism. Este necesar să se țină cont, în proiectarea acțiunilor de integrare, de
specificul fiecărui context luat în considerare. Trebuie gândite acele modificări de ordin organizatoric
care să nu destabilizeze programul claselor, dar nici să nu impună eforturi suplimentare din partea
copiilor cu C.E.S. De asemenea, să se țină cont de posibilitățile de inserție socio-profesională a
absolvenților și să se urmărească adaptarea cât mai bună a cunostințelor și deprinderilor însușite în
școală la oferta pieței muncii. Nu trebuie să se neglĳeze nici aspectul financiar, astfel încăt fondurile
destinate integrării să fie gestionate cât mai eficient.

Strategiile de formare a unor conduite pozitive față de integrare trebuie să țină cont de aceste
principii și să adopte modalități flexibile de aplicare, astfel încât să dobândească maximum de eficiență.
Pot fi conturate câteva recomandări pe baza cărora să fie imaginate demersuri concrete, adaptate pentru
fiecare situație în parte, care să amplifice competențele cadrelor didactice și care să creeze auspiciile
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pentru un bun început. În primul rând, se impune o cunoaștere profundă a particularităților psihologice
și socio-culturale ale copilului în dificultate. Astfel, se obțin informații-cheie care identifică de la bun
început acele coordonate pe care se poate interveni cu succes. Menținerea unui climat optim în clasă
reprezintă una din preocupările majore ale oricărui cadru didactic. Teama ca tulburările de
comportament și autocontrolul deficitar pot crea probleme insurmontabile reprezintă una din cauzele
majore ale reticenței față de procesul integrării. De asemenea, presiunea exercitată de colectivul școlar în
direcția conformării la normă este semnificativă și ea poate fi folosită ca instrument modelator al
conduitei, cu condiția păstrării măsurii. Altfel, copilul cu C.E.S. se va simți exclus și persecutat și va
dezvolta reacții de opoziție, pierzând în același timp dorinta de a dobândi un statut superior, valorizat
pozitiv de către grup. Trebuie să se țină cont și de faptul că aceste tulburări, mai ales cele de etiologie
neurologică, nu pot fi întotdeauna ținute sub control. O eventuală decizie de reorientare a copilului cu
C.E.S. către alte forme de educație va ține cont nu numai de interesul acestuia, ci și de cel al colectivului
în care se află.

Cadrul didactic trebuie să găsească cele mai eficiente metode de motivare a copilului în
dificultate, astfel încât acesta să se adapteze cât mai bine la cerințele vieții în colectiv. Este necesar ca el
să fie ajutat să-și descopere interese, pasiuni, să-și formuleze scopuri și să persevereze în atingerea lor.
Trebuie create situații didactice care să ofere posibilitatea trăirii succesului și a dobândirii aprecierii din
partea colegilor de clasă. O metodă de motivare este și implicarea în activități ce presupun asumarea
unor mici responsabilități. Achitarea corespunzătoare de aceste obligații conduce cu timpul la
obișnuința de a duce lucrurile la bun sfârșit. De asemenea, creează premisele unei relații de încredere,
afecțiune și comunicare care consolidează și dezvoltă conduitele dezirabile.

In concluzie, strategiile de formare a unei atitudini pozitive a cadrelor didactice față de integrare
trebuie să țină cont atât de rezervele, temerile și prejudecățile individuale, dar și de situația concretă a
fiecărui copil integrat, precum și de contextul complex în care se desfașoară. Procesul este lung și dificil,
dar succesul va depinde la fel de mult de atitudinea celor chemați să-i dea viață, cât și de
profesionalismul articulării sale. Reforma în învățământ nu se poate face fără oameni, iar cadrele
didactice trebuie să se simtă asigurate și sprĳinite în acest demers pentru a spera la un bilanț pozitiv.
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Polirom, 1999;
Popovici, D. V., Elemente de psihopedagogia integrarii, Bucuresti: Pro Humanitate, 1999;
Verza, E., „Psihopedagogia integrarii si normalizarii”, in Revista de educatie speciala, 1/1992;
Vrasmas, T., Musu, I., Daunt, P., Integrarea in comunitate a copiilor cu cerinte educative speciale, sub ed. Min.
invatamantului si Reprezentantei UNICEF in Romania , Bucuresti: 1996.
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O altfel de abordarea în vederea corectării tulburărilor de

limbaj la copii-Exercițiile de Qi-gong

Grecu Mihaela, prof. psihopedagog,

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați

În logopedia contemporană se acordă o importanţă deosebită efectelor pe care le au

tulburările de limbaj în planul personalităţii şi al comportamentului, în general. Ca atare, logopatul nu

mai este tratat ca o simplă persoană cu handicap de limbaj. Acesta este privit, în perspectiva educării atât

în ceea ce priveşte corectarea tulburărilor de vorbire, cât şi în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea

personalităţii, capabilă să adopte comportamente integrative şi adecvate sarcinilor activităţii pe care o

desfăşoară.

Tulburarea de limbaj poate constitui un factor stresant, atunci când subiectul nu găseşte

înţelegerea necesară faţă de dificultatea sa în vorbire sau când acesta nu întrevede perspectiva corectării

ei.

În asemenea situaţii, subiectul trăieşte emoţii-şoc, stări prelungite şi dureroase,

manifestă nesiguranţă nu numai în vorbire, dar şi în alte activităţile zilnice și astfel apare surmenajul

fizic şi intelectual, care îşi pune amprenta pe întreaga sa activitate. În cazurile mai grave sau prin

existenţa şi a altor handicapuri, suferinţa psihică se accentuează prin instalarea nevrozei, a anxietăţii şi,

ca urmare, se manifestă prin izolarea de colectiv şi prin fenomene de dezadaptare.

În studiul personalităţii, psihologii au avut dintotdeauna în vedere şi deteriorarea

acesteia, ca urmare a acţiunii unor factori stresanţi. Personalitatea logopatului se poate dezorganiza, iar

în conversaţie apar reţinerea şi teama de vorbire, ceea ce creează o stare de inerţie, de rigiditate. Teama

de a vorbi se întăreşte sub forma unor legături durabile şi obsedante şi, astfel, poate apărea bâlbâiala, pe

fondul dislaliei sau a altei tulburări de limbaj.

Odată cu intrarea în şcoală a copilului cu tulburări de limbaj, tabloul manifestărilor

psihice se complică tot mai mult. Solicitarea copilului de a vorbi în faţa colectivului de elevi şi neputinţa
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lui de a se exprima corect îi provoacă o stare de oboseală intelectuală şi fizică, hipersensibilitate afectivă

şi refuzul de a mai răspunde, de teamă să nu greşească. Acestea determină o serie de manifestări

comportamentale, care afectează personalitatea copilului şi relaţiile lui cu ceilalţi copii dar şi cu adulţii.

În corectarea tulburărilor de vorbire un rol foarte important îl are respirația Aparatul

respirator, pe lângă funcţia de a asigura schimbările gazoase necesare întreţinerii vieţii, are un rol

hotărător şi în actul vorbirii.

Un studiu publicat în ediția din iunie 2007 a Jurnalului de Medicină Chineză, cu privire

la practicarea timp de 6 luni, regulat, 15-25 de minute/2 ori pe săptămână, a unui program de exerciții

QIGONG, a fost considerat de către cercetătorii chinezi, un succes.

Acest studiu, precum și efectele constatate din practicarea exercițiilor de QIGONG , m-

au determinat să introduc în programul de corectare a tulburărilor de vorbire, aceste exerciții.

Qigong este o practică veche de sănătate chineză care încorporează tehnici de respirație,

posturi și o conexiune minte-corp, un sistem antic chinezesc de exerciții și meditații care face mintea și

spiritul omului mai liniștite, îmbunătățește performanța în sport, cultivă sănătatea, bunăstarea și viața

lungă.

Astfel, există trei tipuri majore de qigong: spiritual, ca sport și vindecare. Este o

disciplină spirituală, inspirată de șamanii vechi chinezi, taoși și budiști, toți care au căutat armonie și

pace în singurătatea naturii.Dovezile demonstrează că qigongul poate fi un efect adjuvant în tratamentul

multor boli, inclusiv cancerul și bolile cardiace.

Exercițiilor de QIGONG, practicate în vederea corectării tulburărilor de vorbire, sunt

exerciții simple de mișcare coordonate pe inspir și expir, pe un fond muzical de relaxare, exerciții pe

care le-am introdus în programul a doi copii cu tulburare polimorfă de limbaj, în care aceștia aveau

afectate 13 respectiv 16 sunete, ceea ce făcea ca vorbirea lor să fie neinteligibilă.

Fiecare dintre aceste exerciții au fost exersate la începutul activității logopedice, timp de

15 minute, pe o perioadă de 3 luni. Dat fiind faptul că QIGONG necesită concentrare susținută,

precizie în mișcare și strictețe a acțiunii, acesta poate deveni o parte integrată a intervenție în cazul

copiilor cu tulburări de vorbire. Mișcarea lentă, adâncă, regulată a respirației, se combină mișcarea fizică

ușoară , oxigenul pătrunde mai adânc în țesuturi.
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Indiferent de nivelul pe care sunteți gata să îl practicați, qigong oferă beneficii de

relaxare, echilibru, coordonare și flexibilitate.

Concluzionând, în urma practicării exercițiilor de QIGONG, în cazul copiilor cu

tulburări de vorbire, s-a constatat corectarea tulburărilor de vorbire într-o perioadă mai scurtă de timp

decât cea prognozată, o mai bună concentrare a atenției pe sarcină, siguranţă în vorbire, adaptare mai

bună în microgrup, diminuarea manifestărilor negative de comportament, creșterea nivelului de

implicare activă.
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POVEȘTILE ÎN GRĂDINIȚĂ

Ichim Mariana Carmen, profesor pentru învățământul preșcolar

Grădinița cu Program Prelungit ,,Voinicelul” Făgăraș

Poveștile au valențe informative, dar și formative. Copiii asimilează, dar în același timp, prin

povești, li se satisface nevoia de cunoaștere și afectivitate, se stimulează imaginația și se constituie cadrul

optim de exersare a capacității de comunicare.

La grupa mică, poveștile sunt scurte, într-un limbaj accesibil cu intercalarea unor cântece (ca

în ,,Capra cu trei iezi”) cu puține episoade care pot fi ilustrate ulterior. Treptat se trece la povești mai

ample, cu numeroase episoade, cu eroi mai complecși, care fac și fapte bune, dar și fapte rele (pentru

nuanțarea trăirilor morale). Nu doar cantitatea de informații este importantă, ci și modul de redare,

stilul literar îngrĳit, explicarea cuvintelor noi, utilizarea unor figuri de stil care să trezească și să cultive

simțul estetic. Pentru trăirea afectivă și resimțirea momentelor tensionate se fac pauze de efect, tonul se

adaptează celor povestite.

În grădiniță, activitatea de povestire se desfășoară sub 2 forme: povestirile educatoarei și

povestirile copiilor (care pot fi repovestiri și povestiri create: după modelul educatoarei; cu

început/sfârșit dat; după un plan, după ilustrații, pe o temă dată). Aceste activități se pot organiza fie cu

întreaga grupă (în cadrul activităților pe domenii experiențiale, în special pe domeniul Limbă și

Comunicare, Educație pentru Societate și Cunoașterea Mediului), fie pe grupe (în cadrul activităților

alese sau în cadrul activităților complementare și recreative). În procesul ascultării unei povești este

antrenată întreaga activitate psihică a copilului: atenția, memoria, gândirea, imaginația.

Poveștile contribuie la formarea conștiinței morale, a unor trăsături pozitive, ele scot în evidență

calitățile eroilor pozitivi. Copiii desprind necesitatea unor bune deprinderi igienice și de comportare

civilizată (,,Ce-a uitat Fănucă să spună?”), consecințele neascultării (,,Scufița Roșie”, ,,Capra cu trei iezi”),

frumusețea prieteniei, a ajutorului reciproc și a vieții în colectivitate (,,Ridichea cea uriașă”), dragostea

față de muncă (,,Cenușăreasa”).

Folosirea în activitățile din grădiniță a jocurilor și a poveștilor care stimulează gândirea, limbajul,

imaginația – factorii de natură intelectuală a creativității – permite modificări ale creativității – este

concluzia desprinsă din lucrarea mea de licență intitulată ,,Jocul și povestirea în creativitatea verbală”,
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Universitatea Transilvania Brașov, coordonator Lect. Univ. Drd. Daciana Lupu, absolvent Stoian (Ichim)

Mariana Carmen, promoția iunie 2008.

Pentru cercetarea pedagogică am utilizat metoda observației-instrumentul fiind ghidul de

observație (aplicat în timpul desfășurării jocului de creație și a povestirii după un șir de ilustrații, ,,Puiul

și bobocul”) și metoda testelor-proba de creativitate verbală ,,În lumea bomboanelor”.

Rezultatele cercetării au subliniat relația de interdependență dintre gândire și limbaj, poveștiile

copiilor de 3-5 ani sunt mai scurte, operațiile gândirii pe care le pot realiza sunt doar analiza și sinteza,

(vezi anexa 1-proiectul didactic, anexa 2-șirul de ilustrații ,,Puiul și bobocul”) însă poveștile copiilor de

5-7 ani sunt mai închegate, ei realizând pe lângă aceste operații și comparația și generalizarea.

Poveștile modelează întreaga activitate psihică a copilului: atenția, memoria, compararea și

analizarea materialului furnizat, stabilirea anumitor relații între fapte și personaje, aprecierea

comportamentului personajelor, familiarizarea cu structura limbii române, îmbogățirea vocabularului

cu expresii noi, etc.
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

,,ȘCOALA ALTFEL”

Prof. înv. primar- MANOLACHE CRISTINA
Scoala Gimnazială ,,Ciprian Porumbescu” Comănești Bacău

Realitatea în care trăim este una complexă şi dinamică.Copiii trebuie pregătiţi să înţeleagă şi să
accepte provocările şi schimbările viitoare. Pe lângă activităţile formale, programul “ Şcoala Altfel
“ propune un alt mod de a pregăti copiii pentru viaţă, în mod practic, creativ, inovator , prin implicarea
acestora în activităţi atractive pentru ei. Trebuie sa facem fata unui AN SCOLAR ALTFEL...
Scopul proiectului:

Implicarea elevilor, parintilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi
preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în evidenţă talentele şi capacităţile acestora în diferite
domenii.
Obiectivele proiectului:

-Cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile şi obiceiurile locale.
-Stimularea imaginaţiei, a creativităţii şi încurajarea copilului în exprimarea opiniilor şi stărilor
sufleteşti ;
-Stimularea curiozităţii şi a spiritului de explorare al copiilor;
-Dezvoltarea armonioasă a copilului, a echilibrului, sincronizare, ţinută, voinţă, frumuseţe, ritm şi
muzică;
-Valorizarea abilităţilor artistico-plastice ale copiilor;
- Promovarea educaţiei rutiere în şcoală, de la vârste mici, prin facilitarea accesului copiilor la cunoştinţe
elementare de civilizaţie în trafic.
Grup ţintă:

- Elevii clasei pregatitoare si parintii
Beneficiari direcţi:

-elevii clasei pregătitoare şi părinţii
Beneficiari indirecţi:

-părinţi, cadre didactice
-comunitate
Activităţi:

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:
-atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiative (opoziţie, pasivitate, cooperare,entuziasm);
-maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseala, necooperare, detaşare, iritare, tensionare,
încordare, plăcere....);
-adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;
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Rezultate aşteptate:

-Formarea unor comportamente pozitive faţă de mediu;
-Participarea activă şi responsabilă la activităţile comune desfăşurate;
-Formarea unor abilităţi de lucru în echipă;
-Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor prin implicarea lor în diverse activităţi comune;
-Imbogăţirea cunoştinţelor despre artă şi cultură;
- Imbogăţirea cunoştinţelor legate de sănătate în vederea dezvoltării armonioase a organismului;
Evaluarea:

-album cu fotografii
-folder cu foto si video realizate pe parcursul activitatilor
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Nr

crt

Ziua/Data Denumirea

activităţii

Obiective urmărite Tipul activităţii Responsabili Participanţi,

invitaţi, locul

desfăşurării

Evaluarea

activităţii

1 Luni „Bucuriile toamnei”

,,Ne jucam cu

frunzele!”

- Să manifeste interes
pentru frumuseţea
zonei;
-Sa colectioneze
materiale ( frunze,
castane, flori etc)
necesare activitatilor la
grupa;

-Dezvoltarea dragostei

faţă de muncă şi

natură;

-Realizarea unei lucrari
practice din frunze;

Plimbare în

Parcul Dimitrie

Ghika/ Parcul

Central sau in

jurul casei

Întreceri sportive

-activitate

practică;

-vizionarea unor
prezentări în
format electronic

Invatatoarea
Parinții

Elevii clasei

Parcul Dimitrie

Ghika/

Parcul Central

Fotografii
Împărtăşirea
impresiilor

2 Marţi ,,Educaţie rutieră”

,,Educaţie PSI ”

-Să recunoască regulile

şi semnele de circulaţie

de bază;

-Să recite sa citească

imagini pe teme

Vizionare ppt
Convorbire

Invătătoarea
Părinții
Agentul de
circulație

Elevii clasei
-Album foto;
-Împărtăşirea
impresiilor
Imagini si video
trimise de parinti cu
fisele/inregistrarile
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rutiere;

-Să utilizeze semnele de

circulaţie şi mĳloacele

de transport în

realizarea unei

machete;

-Să conştientizeze

pericolele care pot

surveni în urma

nerespectării regulilor

de circulaţie

-Să cunoască şi să

respecte normele

necesare integrării în

viaţa socială, precum şi

reguli de securitate

personală;

- Sa coloreze imagini

cu semne de circulatie;

- Întâlnire cu un agent

Fise de lucru

Convorbire

copiilor
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de circulție

3
Mier-curi

,,Minte sănătoasă în

corp sănătos”

,,Sănătatea

alimentaţiei”

•Piramida

alimentelor sănătoase

•Fructele/legumele şi

sucurile naturale;

- Conştientizarea
rolului unei alimentaţii
echilibrate în
dezvoltarea armonioasă
a omului;
-Respectarea regulilor
de igiena recomandate;
-Să urmărească cu
atenţie o prezentare
PPT.

- Participarea activă la
prepararea salatelor de
fructe. (Educatie
pentru sanatate)

Vizionare Power

Point

Prepararea unei

salate sau a unui

suc din

fructe/legume

Învățătoarea
Medicul de la
cabinetul
școlar

Elevii clasei

Cabinetul

medical
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4 Joi

,,Cartea – o cetate

luminată”

Prezentarea drumului

cărţii până la

librărie/bibliotecă

,,Povestea cartii de

povesti” de Emilia

Caldararu

Manifestarea
interesului faţă de
creaţia literară;
-Dezvoltarea capacității
de control asupra
emoțiilor,
impulsurilor;
-Citirea unei povesti de
catre un membru al
familiei
-Familiarizarea copiilor
cu textele poveștilor ce
formează lumea
minunată a literaturii;
-Desenarea unui
personaj preferat dintr-
o poveste ascultata

Vizionare Power

Point

Ascultarea unei

povesti citite de

un membru al

familiei

Fisa de lucru

Învățătoarea

Bibliotecara
școlii

Elevii clasei

Biblioteca școlii

Fotografii
Albume

Împărtășirea
impresiilor

5

Vineri ,,Miscare in pasi de

dans”

,,Toată lumea

dansează”

-Dezvoltarea simţului

estetic;

-Petrecerea într-un

mod placut a timpului

liber.

-Optimizarea în mod

creativ a activităţilor

artistice

-Sincronizare a

Auditie muzicala

Implicarea
elevilor în
executarea unos
pași de dans;

Învățătoarea
Coregraful de
la Clubul
elevilor

Elevii clasei

Clubul elevilor
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propriului trup cu

muzica, într-un cadru

plăcut şi distractiv!
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METODA CITIRII GLOBALE – STUDIU DE CAZ

Prof. psihopedagogie specială Felicia Mihai

Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galați

A. Prezentarea cazului

1. Date generale:

Initiale de identificare: C.I.

Vârsta - 13 ani (cl. a V-a)

Diagnostic:

- Retard mintal moderat (QI=58)

- Disgrafie

- Dislexie

Elevul provine din familie monoparentală (mama este decedată), fiind cel mai mic copil al familiei.

Conștientizează problemele de scris-citit motiv pentru care nu îndeplinește decât sarcinile cu rezolvare

orală sau pe cele care implică utilizarea de abilități manuale.

2. Problema identificata

La evaluarea initială s-a constatat că deși recunoaște toate literele nu citește decât câteva cuvinte scurte

sau silabe mici, disparate (cca. 20-25). Dispune însă de o memorie vizuală destul de bună. Identifică

relativ corect substantivele dintr-o propoziție dacă i se cere să facă oral acest lucru; face analiza

substantivelor (fel, număr, gen) dacă cerința este orală.

B. Identificarea cauzelor ce au generat problema

Ca și cauze posibile pentru deficiența de citire – pe lângă retardul mintal – se pot lua în considerare și:

- lipsa totală de preocupare a familiei pentru consolidarea cunoștințelor dobândite la școală,

- absențele acumulate în perioada alfabetară și post- alfabetară pe fondul bolii și apoi al decesului

mamei.
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C. Posibili factori ce menţin problema

Ca posibili factori ce mențin problema identificată pot fi menționați:

- Lipsa de interes față de evolutia școlară a elevului din partea familiei (respectiv a tatălui)

- Lipsa de supraveghere/ control din partea familiei care conduce la acumularea unui număr mare de

absențe și implicit la o pierdere a cunoștințelor acumulate anterior.

D. Elaborarea strategiilor de acţiune

1. Ipoteze de lucru

a. In activitatea desfășurată cu elevul C.I. am plecat de la premisa că dificultatea de citire se poate

ameliora pe baza utilizării memoriei vizuale a acestuia. Cu alte cuvinte am încercat realizarea unei

compensări dirĳate a deficienței în modul următor:

- După o serie de verificări am constatat că elevul de fapt nu citește ci recunoaște vizual un ansamblu

grafic pe care îl asociază cu o silabă/cuvânt scurt ce poate fi verbalizat.

- Ca urmare am propus exersarea citirii (recunoasterii) câtorva cuvinte scurte prin asocierea vizuală

între ansamblul gafic ce reprezintă cuvântul scris și imaginea obiectului respective (metoda citirii globale)

în paralel cu exercițiile clasice de citire (literă – silabă - cuvânt)

b. În același timp, pentru a obține o atenuare a frustrării datorată dificultății de citire, am încurajat

elevul în rezolvarea orală a unor sarcini de lucru (recunoaștere și analiză de substantive) la care nu

întâmpina dificultăți. În acest mod am încercat să obțin și o compensare indirectă a deficienței

constatate.

2. Obiectiv cadru: Formarea şi exersarea abilităţii de receptare a mesajului scris (abilitatea de citire

corectă, în ritm propriu, a cuvintelor scurte)

3. Perioada: S4- S7 (10 h), sem.I

4. Obiectiv specific perioadei: Creșterea cu cca.15% a numărului de cuvinte scurte pe care elevul le poate

citi/recunoaște (4 cuvinte noi).
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5. Activităţi propuse

Nr. Obiectiv specific Activitate propusă Nr. ore alocate

activității

Resurse utilizate

Creșterea cu cca.15% a numărului de cuvinte

scurte pe care elevul le poate citi/recunoaște

(4 cuvinte noi).

Exerciţii de citire receptivă (asociere imagine -

cuvânt) a cuvintelor izolate.

2 Fișe de lucru

realizate în

format scris sau PPT

Auxiliare cl.I, II - școala

de masă

Exerciţii de citire cu voce tare şi în ritm propriu a

cuvintelor de pe fișe, izolate sau în suită, cu suport

imagistic (citire globală).

Exerciţii de citire cu voce tare şi în ritm propriu a

cuvintelor de pe fișe, izolate sau în suită, fără

suport imagistic.

Evaluare Fișe de lucru
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E. Evaluarea intervenţiei

Evaluarea atingerii obiectivului propus s-a realizat prin:

- Observarea sistematică a activității elevului în timpul orelor de Lb. Română

- Evaluarea achizițiilor la finalul perioadei de intervenție

F. Rezultate obținute

La începutul perioadei intervenție elevul de a fost reticent percepând la modul negativ faptul că

se lucra cu el individualizat și refuza inițial efectuarea sarcinii de lucru. Ca urmare fișele de lucru au fost

realizate utilizând cuvinte din textul care se lucra la clasă, conform planificării. După prima săptamână

s-a constatat ameliorarea comportamentului în sensul că respingerea activității nu mai apărea.

Metoda citirii globale a fost relativ ușor de aplicat datorită memoriei vizuale bune a elevului.

Pe lângă învățarea citirii cuvintelor noi am realizat și exercitii de consolidarea a achizițiilor anterioare.

Exercițiile de citire clasică au fost efectuate după ce se constata achiționarea cuvântului propus prin

metoda citirii globale. Am constatat însă că exercițiile de citire clasică erau în continuare puțin acceptate

de elev și aveau o eficiență mica.

Pentru a scădea gradul de frustrare toate celelate sarcini de lucru de la orele de Lb. română erau

orale, insistându-se pe identificarea și analiza substantivelor, la care C.I. se descurca destul de bine.

Realizarea corectă a sarcinilor de lucru trasate a fost permanent recompensată verbal iar progresele

înregistrate la finalul perioadei au fost marcate într-un mod cu semnificație pozitivă pentru elev (a avut

voie timp de trei zile să fie primul care se joacă la calculator).

Evaluarea realizată la finalul perioadei propuse a evidențiat un grad de realizare a obiectivului

propus de 100%.

G. Concluzii

Metoda citirii globale este o metodă utilizată frecvent în activitatea cu copilul care prezintă

dificultăți de citire. Indiferent de cauza care a generat dificultatea de citire se consatată că memoria

vizuală poate fi utilizată pentru depășirea dificultății. Mecanismul în sine este destul de simplu: copilul

preia cuvântul scris ca pe o imagine unitară pe care o stochează în memorie asociată cu un ”nume”. Cu

cât memoria este mai bună (și în cazul copiilor cu CES retardul mintal mai redus) cu atât numărul și

mărimea/ complexitatea cuvintelor astfel învățate este mai mare.

Citirea globală poate fi aplicată astfel:
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- Inițial cuvântul nou este asociat cu o imagine sugestivă (citirea receptivă) iar după achiziționare/

memorare și apoi se trece in etapa următoare, adică la citirea globală propriu-zisă, prin diverse exerciții

(identificarea și citirea cuvintelor izolate, identificarea și citirea cuvintelor în text, citirea cuvintelor în

suită, s.a.) până la formarea automatismului de citire.

- Dacă și memoria auditivă este bună achiziționarea cuvântului nou se poate face și prin asocierea

dintre imaginea cuvântului scris și ceea ce copilul aude iar ulterior citirea globală propriu-zisă se

realizează prin aceleași tipuri de exerciții.

Faptul că se utilizează memoria vizuală sau cea auditivă pentru depășirea dificultății de citire face ca

metoda citirii globale să poată fi privită ca o formă de compensare dirĳată, prin care copilul/ elevul

utilizează alte resurse, stimulat de către cadrul didactic, ca parte a procesului educativ pentru a rezolva

cerințele de lucru trasate. În cazul de față compensarea deficienței de citire are loc doar atât timp cât C.I.

este în programul școlar și aceasta deoarece elevul nu manifestă dorința de a lucra independent în timpul

liber și nici familia (respectiv tatăl) nu se interesează de evoluția sa școlară și de consolidarea și/sau

extinderea cunoștințelor acumulate la școală. Mai este de semnalat și faptul că perioadele în care C.I.

acumulează absențe duc la pierderea cunoștințelor acumulate și deci la un fenomen de regresie a

compensării.

În perioada luată în considerare a avut loc și o compensare indirectă prin faptul că s-a

încercat ”mascarea” deficienței de citire prin trasarea de sarcini orale pe segmentul pe care elevul poate

face față ușor – respectiv partea de identificare și analiză de substantive. Evidențierea activității sale la

gramatică duce la acceptarea sarcinilor individuale de lucru la citire precum și la atenuarea problemelor

de atitudine și comportament la ore.
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O ABORDARE PRAGMATICĂ AEDUCAȚIEI REMEDIALE.

PROIECT DIDACTIC REMEDIAL

DE LA ORTOGRAFIE, ORTOEPIE ȘI PUNCTUAȚIE... LA O

DUPĂ-AMIAZĂ FĂRĂ FACEBOOK

Autor: Dubravca Misici, profesor consilier școlar, psiholog

CJRAE TIMIȘ-LICEUL TEHNOLOGICDE VEST TIMIȘOARA

Se consideră că elevul care nu absentează, stă liniștit în bancă, răspunde tuturor solicitărilor profesorilor,

este atent pe toată durata lecțiilor, își efectuează corect și complet toate temele de casă, este mereu disciplinat,

respectă necondiționat structurile școlii, este harnic, conștiincios și responsabil, are o atitudine permanent

pozitivă față de școală, ar fi „abonat” la note maxime și mereu premiant, deoarece fiecare profesor vede într-o

asemenea persoană „elevul ideal”.

În cazul unui eșec școlar, responsabilitatea este pasată între elevi, profesori, părinți, alți factori, fiecare

având tendința să se disculpe de vina care-i revine. Evaluările soldate cu note slabe la majoritatea elevilor trebuie

privite ca rezultat al activității deficitare a profesorului și abia apoi ca efect a slabei pregătiri a elevului.

Factorii individuali sunt determinați de particularitățile fiecărui subiect. Nu toți subiecții se dezvoltă la

fel din punct de vedere psihologic, intelectual, bio-fiziologic.

La Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara am implementat, în calitate de profesor consilier școlar, în

perioada octombrie-decembrie 2021 un proiect didactic care are ca scop educația remedială. Proiectul s-a bazat pe

două concursuri. Inițial, am desfășurat un concurs de ortografie, ortoepie și punctuație, care a avut și un caracter

remedial. Acest concurs a avut un motto: „Visul vieții mele și idealul vieții mele este să fiu cina la care stă vorbirea

țării mele când îi este sete de un vin și de un viu”. (Nichita Stănescu, Respirări). În argumentul acestui proiect

remedial, am precizat faptul că mulți elevi din școala noastră de la școala profesională sunt defavorizați din punct

de vedere social, material, cultural și familial. Factorii familiali au o mare importanță în evoluția și situația la

învățătură a elevilor. Uneori familia poate fi lovită de greutăți financiare, este monoparentală, conflictuală, are un

anturaj dubios, iar copiii noștri au parte de o poziție de „non-satelizare”, adică nu beneficiază de pe urma poziției

sociale a părinților. Clasa socială de proveniență a părinților, ocupația acestora, șomajul, grupul etnic de

apartenență, naveta anevoioasă sunt alți factori care trebuie luați în calcul în implementarea unui asemenea

proiect. Mulți elevi de la școala profesională nu au lecturi serioase, unii nu citesc deloc, alții au tulburări de

comportament și, din cauza sărăciei, în timpul destinat studiului, oscilează între navetă și un job modest plătit. De

foarte tineri, trebuie să muncească mult pentru familia de proveniență (mă refer la elevii claselor profesionale a
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căror profesoară sunt și eu, și colegii mei de proiect). În analiza de nevoi, am demonstrat cu rezultate concrete

necesitatea unui asemenea proiect, bazat pe două concursuri: unul de ortografie, ortoepie și punctuație și altul, de

creație literară. Majoritatea elevilor de școală profesională provin din familii fără pregătire de opt clase, există o

lipsă de modele de educație în familie și în anturaj, 20% dintre elevi au grave probleme de comportament și

abateri disciplinare, 40% dintre elevi au un părinte sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate,

nesupravegheați, 20% dintre elevi provin din medii familiale fără educație, fără posibilități materiale de bază, 50%

dintre părinții lor sunt dezinteresați, 50% dintre elevi sunt nevoiți să muncească în afara programului, obosiți,

dezinteresați. Unii dintre ei manifestă încă deficiențe serioase la nivelul ortografiei, ortoepiei și punctuației.

Scopul acestui concurs a fost rolul descoperirii deficiențelor ortografice și ortoepice ale elevilor de școală

profesională(40) și corectarea acestora într-un climat afectiv, motivant și cooperant. Obiectivul general a fost

manifestarea respectului pentru limba maternă și națională care trebuie vorbită și scrisă corect. Competențele

specifice au fost următoarele: transmiterea, valorificarea și conservarea valorilor limbii române; stimularea

talentului și a creativității; aplicarea corectă a regulilor limbii române; transformarea unui ,,insucces lingvistic”

într-o rostire și scriere corectă, apoi într-o posibilă creație originală. Ca probe scrise și orale de concurs, elevii au

primit fișe de lucru diferențiate pe nivele de dificultate, lucrări, jurnale, evaluări reciproce, autoevaluări, jocuri

didactice, ,,scrisoarea anonimă”, „citește mesajul”, „puzzle de cuvinte”. Am încurajat cooperarea dintre elevii

aparținând unor clase diferite. Elevii au obținut rezultate deosebite concretizate prin diplome, premii, constând în

cărți și rechizite școlare la sfârșitul concursului. Acest concurs a avut un impact pozitiv asupra școlii, subiecților,

familiei și comunității locale. Diplomele și premiile s-au acordat din sponsorizări și fonduri proprii. Zece elevi au

fost premiați, iar ceilalți au primit diplome de participare.

De la această reușită, receptată cu entuziasm de elevii participanți, de cadrele didactice, de părinții elevilor

și de comunitatea locală, am propus și realizat un nou concurs: care se bazează pe creativitatea elevilor,

considerând că, indiferent de nivelul lor intelectual și cultural, aceștia vor fi în stare să participe și la un concurs de

scriere creativă pe diverse teme date. Astfel, am organizat două concursuri de scriere creativă: Din dragoste pentru

mama, având în vedere că se apropie ziua de 8 Martie, care a constat în versuri scrise de elevi și dedicate mamei.

Din aceste versuri, spicuim câteva: ,,Stă în poartă o bâtrână,/ Numărându-și anii grei/ Printre florile de tei/ Streașină-

și făcu din mână/ De scântei...”(Destinul unei mame- D. S., clasa a X-a A profesională dual); ,,Mamă, știu că ești cu

mine/ Și la rău, cât și la bine./ Vreau să-ți mulțumesc frumos/ Că m-ai ridicat de jos”(Din dragoste, pentru mama!- H. A.,

clasa a X-a profesională dual ). O altă elevă a deplâns în versuri pierderea prematură a mamei sale: ,, Atât de bună,

caldă și frumoasă/ Cu ochii triști, cu o năframă aleasă/ Dându-ne tot ce a putut, ce a avut/ Viață, iubire și un dor

nemaivăzut.”( Mama- R. C., clasa a IX-a B profesională); „Mama este numele lui Dumnezeu pe buze și în inimile

copiilor./ Există doar un singur copil, cel mai frumos în lume și fiecare mamă are unul.” (Despre mama, C. T., clasa a X-a

A profesională dual ) ,, Sus, pe cer, sunt multe stele/ Pe pământ sunt floricele/ Dar niciuna dintre ele/ Nu-i ca ochii mamei

mele./ Fiecare pui/ Are mama lui/ Și eu tot așa/ Am mămica mea.”(Mama, A. Ș., clasa a XI-a C profesională dual)

A doua temă pentru concursul de creație literară (scriere creativă) a fost O după-amiază fără Facebook.

Elevii au scris compuneri libere, eseuri nestructurate despre timpul liber petrecut în mod creativ și neîngrădit de

mijloacele de comunicare oferite de rețelele de socializare. La început, această temă a fost primită puțin cu

reticență, deoarece, trebuie să recunoaștem, majoritatea covârșitoare a tinerilor nu concepe o zi fără Facebook sau

alte rețele de socializare. Unii elevi au cerut un timp de gândire mai îndelungat.
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La orele de curs și la cele dedicate proiectului, le-am oferit unele statistici din studii de specialitate care

demonstrează că rețelele de socializare afectează performanțele elevilor într-o manieră nedorită, îi alienează, în

pofida unor „împrieteniri” virtuale „trainice”, aceste legături sunt de multe ori dubioase, chiar periculoase și nu

oferă un suport real, viabil în dezvoltarea armonioasă a elevilor preadolescenți și adolescenți.

După prezentarea acestor neajunsuri și dezavantaje, elevii au început să conștientizeze valoarea

comunicării directe, personale cu prietenii reali și cu familiile lor sau întreaga societate. Eseurile libere au fost

scrise cu un alt impuls și din creațiile elevilor înscriși în proiect spicuim câteva idei valoroase: au recunoscut că și-

au petrecut timpul după-amiezii fără Facebook cu prietenii reali, au făcut sport, au ieșit în natură, s-au apropiat de

animale și s-au jucat cu acestea, au citit cărți și au recunoscut în scris, în eseuri, că informația oferită de cărți este

superioară din punct de vedere estetic și emoțional, celei oferite de pe rețelele de socializare.

Am ajuns de comun acord să trecem la următorul nivel: O săptămână fără Facebook , săptămână care va fi

dedicată mamei și prietenilor. Am hotărât să mai facem un concurs de recitări dedicate mamei și să alcătuim un

program artistic închinat aceluiași eveniment. Apoi, am mai decis să mergem în acea săptămână la azilurile de

bătrâni din orașul Timișoara, acolo unde se află mulți vârstnici abandonați de fiii ingrați. Urmează ca acestora să

le prezentăm programul artistic, creațiile literare și să le ducem cadouri, în regim de voluntariat. Astfel

considerăm, că obiectivele proiectului remedial au fost atinse și sunt în strictă concordanță cu nevoile și aspirațiile

elevilor care provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-cultural, material și emoțional.
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Jocul didactic matematic, metodă eficientă utilizată în clasa I

Prof. Mititelu Georgeana Cristina
Şcoala Gimnazialǎ „Ion Creangǎ”-Tg.Frumos

Motto: " Domeniul jocului este paradisul lui ca şi cum
ar fi realitate".

Ed. Claparede

"Orice metodă pedagogică - scrie Gastón Mialaret - rezultă din întâlnirea mai multor factori şi,
din acest punct de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă,
indicaţiile generale date de cărţile de metodologie".

Jocul ca metodă, la clasa I, accentuează rolul formativ al activităţilor matematice prin:
o exersarea operaţiilor gândirii (analiză,sinteză,comparaţie, clasificare, ordonare,

abstractizare, generalizare, concretizare);
o dezvoltă spiritul de initiativă, de independenţă, dar şi de echipă;
o formarea unor deprinderi de lucru corect şi rapid;
o însuşirea constientă, temeinica, într -o formă accesibilă, placută şi rapidă a cunoştinţelor

matematice.
Ca formă de activitate, jocul didactic matematic este specific pentru vârstele mici.
O activitate matematică bazată pe exerciţii poate fi rigidă şi monotonă mai ales pentru copiii de

7- 8 ani. Învăţătorul trebuie în acest caz să întreţină şi să stimuleze interesul pentru activitate,
introducând elemente cu caracter ludic. În acest mod exerciţiul devine dinamic, precis, corect,
atractiv şi stimulează participarea la lecţie a elevilor.

Chiar dacă porneşte de la o sarcina euristică, învăţătorul poate transforma intenţia de joc în
acţiune propriu-zisă de învăţare şi motivează participarea activă a elevilor prin elementele sale
specifice: competiţia, manipularea, surpriza, aşteptarea.

Orice exerciţiu sau problemă matematică poate deveni joc didactic dacă:
o realizează, un scop şi o sarcină didactică din punct de vedere matematic;
o foloseşte elementele de joc în vederea realizării sarcinii;
o foloseşte un conţinut matematic accesibil si atractiv;
o utilizează reguli de joc cunoscute anticipat şi respectate de elevi.

JOCURI DIDACTICE ŞI LOGICE CU ELEMENTE PREGĂTITOARE PENTRU NUMERAŢIE

ÎN VEDEREA ÎNSUŞIRII DE CĂTRE ELEVII CLASEI I A CUNOŞTINŢELOR DESPRE CULORI, ORIENTARE
SPAŢIALĂ, GEOMETRIE (CUNOŞTINŢE CE PRECED NUMERAŢIA) AM FOLOSIT O SERIE DE JOCURI LOGICO-
MATEMATICE ŞI JOCURI DIDACTICE MATEMATICE ÎN CARE AM URMĂRIT:

RECUNOAŞTEREA ŞI DENUMIREA DE CĂTRE COPII A CULORILOR

SPECTRULUI DE LUMINĂ: ROŞU, PORTOCALIU, GALBEN. VERDE, ALBASTRU, INDIGO, VIOLET;
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ÎNSUŞIREA UNOR NOŢIUNI ŞI RELAŢII PRIN COMPARAREA UNOR

OBIECTE: MAI MARE - MAI MIC, MAI LUNG – MAI SCURT, MAI ÎNALT – MAI SCUND, MAI GROS –
MAI SUBŢIRE, MAI MULT – MAI PUŢIN ETC.;

ÎNŢELEGEREA NOŢIUNILOR SPAŢIALE: SUS – JOS, ÎN FAŢĂ – ÎN SPATE,
DEASUPRA – DEDESUBT, LA STÂNGA – LA DREAPTA ETC,;

CUNOAŞTEREA INTUITIVĂ A FIGURILOR GEOMETRICE: PĂTRAT,
DREPTUNGHI, TRIUNGHI, CERC.

VOI ENUMERA ÎN CONTINUARE UN SET DE JOCURI DIDACTICE MATEMATICE FOLOSITE ÎN

VEDEREA REALIZĂRII ÎNTR-UN MOD PLĂCUT, ATRACTIV ŞI UTIL A OBIECTIVELOR ENUMERATE

MAI SUS.

COLOREAZĂ ŞI SPUNE CÂTE SUNT!

SCOPUL:
� DEZVOLTAREA ATENŢIEI, SPIRITULUI DE OBSERVAŢIE;
� CONSTRUIREA MULŢIMILOR PRIN NUMĂRARE.

SARCINA DIDACTICĂ:
� COLOREAZĂ CERCURILE CE SUNT DEASUPRA LINIEI NEGRE;
� COLOREAZĂ TRIUNGHIURILE DE SUB LINIA NEAGRĂ.

REGULILE JOCULUI:
� FIECARE ELEV LUCREAZĂ INDIVIDUAL;
� OBSERVĂ CERCURILE DE DEASUPRA LINIEI NEGRE ŞI TRIUNGHIURILE DE SUB LINIA NEAGRĂ ŞI LE

COLOREAZĂ.
MATERIAL DIDACTIC: FISE INDIVIDUALE, CREIOANE COLORATE
ELEMENTE DE JOC:APLAUZE, RECOMPENSAREA ELEVULUI CARE TERMINĂ PRIMUL ÎNTRECEREA

COMPLICAREA JOCULUI: NUMĂRAŢI FIGURILE GEOMETRICE RĂMASE NECOLORATE ŞI SCRIEŢI CIFRA

CORESPUNZĂTOARE.

GĂSEŞTE DRUMUL SPRE COMOARĂ

SCOPUL:
� FORMAREA DEPRINDERILOR DE ORIENTARE SPAŢIALĂ;
� DEZVOLTAREA ATENŢIEI, SPIRITULUI DE OBSERVAŢIE.

SARCINA DIDACTICĂ:
� TRASEAZĂ DRUMUL SPRE COMOARĂ;
� COLOREAZĂ LADA CERUTĂ.

REGULILE JOCULUI:
� FIECARE ELEV LUCREAZĂ INDIVIDUAL;
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� OBSERVĂ DRUMUL SPRE „ COMOARĂ „ ŞI-L TRASEAZĂ CU CREIONUL PE DESENUL ALĂTURAT;
� COLOREAZĂ LADA ÎN CARE SE AFLĂ COMOARA;
� TIMP DE REALIZARE 4 MINUTE.

MATERIAL DIDACTIC: FIŞE INDIVIDUALE, CREIOANE COLORATE
ELEMENTE DE JOC: ÎNTRECEREA, APLAUZE, RECOMPENSA.

FORMĂMMULŢIMI

SCOPUL:
� DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE ANALIZĂ ŞI SINTEZĂ, A SPIRITULUI DE OBSERVAŢIE;
� FORMAREA REPREZENTĂRILOR CORECTE DESPRE FORMELE GEOMETRICE PLANE;
� CONSTRUIREA UNOR MULŢIMI CU NUMERE DIFERITE DE ELEMENTE.

SARCINA DIDACTICĂ:
� FORMEAZĂ ÎN REGIUNEA DIN DREAPTA O MULŢIME CU MAI PUŢINE DISCURI CA ÎN CEA DE SUS;
� FORMEAZĂ ÎN STÂNGA O MULŢIME CU MAI PUŢINE DISCURI CA CEA DIN DREAPTA;
� VERIFICĂ DACĂ SUNT MAI PUŢINE DISCURI ÎN REGIUNEA DIN STÂNGA DECÂT ÎN CEA DE SUS ŞI TAIE

RĂSPUNSUL GREŞIT.
REGULILE JOCULUI:

� ELEVII FORMEAZĂ MULŢIMI INDIVIDUAL;
� TIMP DE REALIZARE A SARCINII 5 MINUTE;
� SE ACORDĂ CÂTE UN PUNCT PENTRU FIECARE SARCINEALIZATĂ CORECT.

ELEMENTE DE JOC: COMPETIŢIA, APLAUZE PENTRU ELEVII CARE OBŢIN 3 PUNCTE.

CAUTĂ-L PE CELMAIMIC

SCOPUL:
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� DEZVOLTAREA ATENŢIEI, SPIRITULUI DE OBSERVAŢIE;
� CLASIFICAREA CORPURILOR DUPĂ MĂRIME.

SARCINA DIDACTICĂ:
� GĂSIREA PRINTRE CORPURILE DE ACELAŞI FEL A ACELUIA CARE ESTE MAI MIC;
� ÎNCERCUIREA CORPULUI MAI MIC.

REGULILE JOCULUI:
� ELEVII LUCREAZĂ INDIVIDUAL;
� TIMP DE REALIZARE A SARCINII 2 MINUTE;
� SE ACORDĂ CÂTE UN PUNCT PENTRU FIECARE CORP CORECT GĂSIT.

ELEMENTE DE JOC: ÎNTRECEREA, APLAUZE PENTRU ELEVII CARE OBŢIN 5 PUNCTE.
MATERIAL DIDACTIC: FIŞE INDIVIDUALE.

DRUMUL PÂINII

SCOPUL:
� FORMAREA NOŢIUNII DE MULŢIME DUPĂ PROPRIETĂŢILE DATE;
� SEPARAREA ELEMENTELOR MULŢIMII;
� RESPECTUL PENTRU MUNCA ŢĂRANULUI ŞI RODUL STRĂDUINŢEI SALE.

SARCINA DIDACTICĂ:
� OBSERVĂ CARE SUNT PRODUSELE DE PANIFICAŢIE ŞI FORMEAZĂ MULŢIMEA ACESTORA.

REGULILE JOCULUI:
� FIECARE COPIL PRIMEŞTE O FIŞĂ;
� SE ANALIZEAZĂ FIŞA;
� SE ENUNŢĂ PROPRIETATEA COMUNĂ A PRODUSELOR DE PANIFICAŢIE;
� FIECARE ELEV VA SEPARA MULŢIMEA PRODUSELOR DE PANIFICAŢIE;
� TIMP DE REALIZARE A SARCINII 3 MINUTE.

ELEMENTE DE JOC: PENTRU CEI CARE AU TERMINAT CORECT MULŢIMEA SE VA STRIGA DE 3 ORI „URA”
MATERIAL DIDACTIC: FIŞE INDIVIDUALE.
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FRUCTELE BUCLUCAŞE

SCOPUL:
� RECUNOAŞTEREA CULORILOR ŞI FOLOSIREA LOR;
� FORMAREA DEPRINDERILOR DE A FACE CORESPONDENŢAN DINTRE MULŢIMI ŞI NUMERE;

SARCINA DIDACTICĂ:
� DESENEAZĂ 4 CIREŞE ÎN PRIMUL PĂTRAT, TOT ATÂTEA PERE ÎN AL DOILEA, ÎN AL TREILEA 3 MERE

ŞI ÎN AL PATRULEA TOT ATÂŢIA STRUGURI;
� ELEVII COLOREAZĂ CORESPUNZĂTOR FRUCTELE;
� SCRIU CIFRA CORESPUNZĂTOARE MULŢIMILOR;

REGULILE JOCULUI:
� FIECARE ELEV LUCREAZĂ INDIVIDUAL;
� SUNT ATENŢI LA CERINŢE ŞI DESENEAZĂ FRUCTELE CERUTE;
� COLOREAZĂ FRUCTELE FOLOSIND CULORILE POTRIVITE;
� TIMP DE LUCRU 8 MINUTE;

MATERIAL DIDACTIC: FINDIVIDUALE, CREIOANE COLORATE.
ELEMENTE DE JOC: CEI CARE VOR COMPLETA PĂTRATELE CU FRUCTE RESPECTÂND NUMĂRUL INDICAT,
VOR PRIMI FANIOANE VERZI SAU VOR FI APRECIAŢI PRIN CALIFICATIVE.

HAI SĂ COLORĂM !

SCOPUL:
� FORMAREA DEPRINDERII DE A COLORA;
� FORMAREA PRICEPERILOR ŞI DEPRINDERILOR DE A RECUNOAŞTE DUPĂ ANUMITE ATRIBUTE,

FIGURILE GEOMETRICE ÎNVĂŢATE;
SARCINA DIDACTICĂ:

� COLOREAZĂ FIECARE FIGURĂ CU CULOAREA INDICATĂ DE ÎNVĂŢĂTOR;
REGULILE JOCULUI:

� FIECARE ELEV VA COLORA CU ROŞU CERCURILE, CU ALBASTRU PĂTRATELE, CU VERDE

DREPTUNGHIURILE ŞI CU GALBEN TRIUNGHIURILE;
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� LA COMANDA: „PRIVEŞTE! ANALIZEAZĂ! COLOREAZĂ!” ELEVII VOR ÎNCEPE JOCUL;
� TIMP DER LUCRU 5 MINUTE.

MATERIAL DIDACTIC: FIŞE INDIVIDUALE, CREIOANE COLORATE
ELEMENTE DE JOC: COMPETIŢIA, APLAUZE PENTRU CEI CARE AU TERMINAT PRIMII DE COLORAT.

CREIONUL FERMECAT

SCOPUL:
� RECUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA CULORILOR;
� RECUNOAŞTEREA LINIILOR VERTICALE, ORIZONTALE, OBLICE ŞI CURBE.

SARCINA DIDACTICĂ:
� SĂ COLOREZE CU CULORILE INDICATE LINIILE ORIZONTALE, VERTICALE, OBLICE ŞI CURBE.

REGULILE JOCULUI:
� LA COMANDA „ALBASTRU!” ELEVII VOR COLORA CU ALBASTRU LINIILE CURBE;
� LA COMANDA „ROŞU!” VOR COLORA LINIILE ORIZONTALE;
� LA COMANDA „VERDE” – LINIILE VERTICALE;
� LA COMANDA „MARO!” – LINIILE OBLICE;
� PENTRU FIECARE CULOARE FOLOSITĂ CORECT VOR PRIMI CÂTE UN PUNCT;
� CÂŞTIGĂ ELEVII CARE ACUMULEAZĂ 4 PUNCTE.

ELEMENTE DE JOC:COMPETIŢIA, RECOMPENSA (CÂTE O CUTIE CU CREIOANE COLORATE).
MATERIAL DIDACTIC: FIŞE INDIVIDUALE, CREIOANE COLORATE.

Jocul didactic este metoda sigură care face matematica accesibilă şi plăcută, este locul unde se poate
observa şi cunoaşte fiecare individualitate în parte.
Folosirea jocului didactic duce la creşterea randamentului şcolar deoarece:

� jocul didactic este cadrul propice descoperirii unor înclinaţii, aptitudini, chiar talente în
anumite domenii ;

� pot fi descoperite din timp unele lacune şi poate fi preîntâmpinată rămânerea în urmă la
învăţătură ;
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� î n cadrul jocului se asigură tratarea diferenţiată a elevilor, fără a se face simţită deosebirea
între posibilităţile fiecărui subiect;

� jocul didactic înviorează lecţia, îndepărtând monotonia;
� prin joc se dezvoltă curajul, perseverenţa, corectitudinea, spiritul de disciplină, de

cooperare, atitudineade fair - play, faţă de adversar;
� prin joc copiii îşi manifestă trăsăturile definitorii ale personalităţii: isteţimea, curajul,

iniţiativa, răbdarea, cinstea.

Orice joc matematic, pentru a avea eficienţa scontată şi pentru ca lecţia să-şi atingă scopul
trebuie folosit « cum trebuie » şi « când trebuie ».
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Valorizarea educaţiei prin activităţi extraşcolare

Profesor: Moldoveanu Gina

Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gh. Airinei”, Bucureşti

Educaţia reprezintă un pilon fundamental al dezvoltării personalităţii umane, în acord cu

principiile acesteia şi cu direcţiile societăţii actuale. Recunoaştem sau nu, educaţia este puternic

influenţată de globalizare şi de expansiunea tehnicilor informaţionale, care transcend graniţa dintre diferite

culturi şi comunităţi, înlesnind comuniunea dintre acestea şi conducându-le către o eră a uniformizării.

Premisa educabilităţii este imensă în formarea sociopsihologică a fiecărui individ, care se pregăteşte

pentru evoluţia sa într-un anumit context. Conform lui Gordon Allport, educabilitatea este asociată cu

influenţa factorilor de mediu sau educaţionali, condiţie sine qua non în formarea personalităţii şi în trecerea

de la stadiul de hominis la cel de fiinţă umană.

Agenţii educaţionali: familia, şcoala şi alte instituţii contribuie la devenirea individului ca adult,

care va fi capabil să se autoconducă, să se înţeleagă pe sine, să-şi asume responsabilităţi, să creeze, să

aplice valori şi principii morale în diferite situaţii, dar mai cu seamă să fie pregătit pentru a percepe

semnificaţiile profunde ale realităţii. Şcoala nu înseamnă doar instrucţie, ea îşi atribuie şi calitatea de

promotor al educaţiei pe diferite segmente. Unul dintre acestea este şi activitatea extraşcolară, care în

ultimul deceniu s-a valorizat, punându-se accent pe dezvoltarea mai multor aspecte ale personalităţii

copiilor de diferite vârste şcolare.

Activităţile derulate în afara instituţiilor de învăţământ favorizează evoluţia gândirii critice,

responsabilizarea indivizilor precum şi creşterea încrederii de sine şi a forţei decizionale. J. Bruner

consideră că un copil este capabil să înţeleagă orice temă, doar dacă acel subiect i se predă conform cu

vârsta pe care o are şi cu propriile capacităţi intelectuale. Şcoala e în măsură să le ofere elevilor instruirea
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şi pârghiile necesare pentru formarea şi dezvoltarea lor, astfel încât să fie apţi pentru un job, în funcţie

de aptitudinile pe care de deţin.

Cadrele didactice au libertatea de a proiecta multiple activităţi extraşcolare, conforme cu

dorinţele şi nevoile elevilor. Unele dintre acestea se pot desfăşura în Săptămâna Şcoala Altfel sau în

Săptămâna Verde, dar şi în alte zile, cu acordul direcţiunii şi al părinţilor. La fiecare disciplină de studiu se

implementează proiecte, se încheie parteneriate între instituţii menite să capteze atenţia elevilor şi să-i

ajute în procesul de dezvoltare personală. Astfel de parteneriate între instituţii de învăţământ şi

biblioteci, institute de cercetare, instituţii financiare, muzee, televiziuni, O.N.G.-uri etc. converg către

satisfacerea nevoii de punere în practică a cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul procesului

instructiv-educativ de la clasă. Teoria lipsită de practică îşi pierde valoarea, de aceea sunt necesare

activităţile care amplifică şi fortifică valenţele personalităţii umane. Multe dintre activităţi se pot derula

şi pe platforme online, ţinând cont de tehnologizarea educaţiei. Instrumentele digitale şi-au dovedit

importanţa şi eficienţa în timpul şcolii online, şi de aceea pot fi utilizate oricând. De pildă, elevii se pot

iniţia în crearea de diverse programe virtuale, pot participa la cursuri online cu tematică diferită, în

funcţie de ceea ce-şi doresc, descoperindu-şi abilităţile care, probabil vor sta la baza viitorului lor job.

Cunoaşterea de sine reprezintă piatra de temelie a carierei, ceea ce înseamnă că activităţile extraşcolare îi

vor ajuta pe elevi în construirea demersului profesional. Stimularea manifestărilor creative prin

participarea la activităţi în afara şcolii reprezintă un atu al desăvârşirii personalităţii umane. Vizitele la

muzee, vizionarea spectacolelor de teatru, a diferitelor ateliere meşteşugăreşti, vizitele la instituţii de

cultură, televiziuni, radio, redacţii ale unor ziare şi reviste, excursii tematice sunt doar câteva din

mulţimea activităţilor extraşcolare pe care profesorii le pot derula împreună cu elevii. Fascinaţia

descoperirii a ceea ce contează cu adevărat pentru elevi, a aptitudinilor, precum şi atitudinile

surprinzătoare din timpul acestor activităţi vor crea o punte durabilă între şcoală şi societate.

În concluzie, ieşirea din spaţiul instituţiei de învăţământ având alături toate pârghiile educaţiei

va însemna un plus pentru membrii societăţii de mâine. Încrederea în sine, creativitatea, iniţiativa,

luarea de decizii, responsabilizarea sunt doar câteva dintre beneficiile activităţilor extraşcolare.
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Tabără școlară

Prof. Movileanu Maricica

Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Tecuci

Coordonator activități:

prof. MovileanuMaricica

iulie 2022

Școala de proveniență: Școala Gimnazială ”Dimitrie Sturdza” Tecuci, Galati

Temă:Workshop-uri aria Om și societate

Tipul activității-outdoor

Domeniul:Dezvoltare personală (interdisciplinar)

Participanți: 31 elevi din Tabăra de educație alternativă ,,In Action Summer Camp”

Clasa: elevii sunt clasa a V a si a VI a

Perioada: 14-20 iulie 2022

Locul desfășurării - Complexul Turistic

Argument:

Dezvoltarea personală este recunoscută în prezent drept o cale argumentată științific prin

care indivizii, indiferent de vârstă, ajung la o mai bună cunoaștere de sine și acceptare a propriei

persoane și a celorlalți, la maturizare emoțională și însușirea de abilități necesare pe tot parcursul vieții.

Dezvoltarea personala este un element-cheie al succesului în toate domeniile vieții și ne

permite să ne cunoaștem și să ne dezvoltăm potențialul de care dispunem în mod optim.
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De buna dezvoltare personală depinde, în cele din urmă, calitatea vieții noastre. Tocmai de

aceea, școala noastră, consideră ca este oportun sa asigure activități ce au ca scop dezvoltarea personală a

elevului.

Ne propunem să formăm oameni învingători care să facă față provocărilor în orice situație.

Pentru această misiune, alegem mereu oameni care să le fie modele, să le ofere experiențe orientate spre

valorile școlii: responsabilitate, corectitudine și respect.

Competențe generale: (Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 /

28.02.2017)

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat

2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor

despre sine, educație și ocupații

Competențe specifice: : (Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 /

28.02.2017)

1.1. Identificarea resurselor personale şi a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei -

prezentarea propriei persoane „Eu, într-un tablou prin desen, pictură, colaj”, „Eu, în mediul online”,

„Scrisoare către mine”

1.2. Analiza surselor de stres și a consecințelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine -

analizarea unor texte scrise/filme pentru identificarea factorilor generatori de stres și a efectelor

stresului asupra vieții personale - rezolvarea unor studii de caz prin exprimarea opiniilor despre situaţii

în care stresul a avut efecte asupra sănătății și stării de bine - crearea unor postere cu situaţii care produc

stresul/situaţii care conduc la starea de bine

2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi - exerciţii de

identificare a emoțiilor utilizând suporturi diverse: imagini, fotografii, povești, piese de teatru, secvențe

de film - asocierea între o activitate preferată, precum: lectura, dansul, șahul, mersul cu rolele și emoția

pe care un copil o trăiește realizând această activitate, utilizând suporturi vizuale cu denumirea emoțiilor
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- selectarea unor imagini sau realizarea unor desene în vederea elaborării unei hărți a emoțiilor umane -

exerciții de auto-reflecție cu privire la emoţiile personale prin completarea propozițiilor lacunare de

tipul: „Eu simt ... atunci când … …”

3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea -

analiza unor experiențe de învățare din viața elevilor (reușite sau nereușite) și identificarea factorilor

care au sprĳinit/frânat învățarea, precum și a contextelor în care greșeala a făcut parte din procesul de

învățare prin conversație în perechi, discuții de grup, studii de caz, colaje, album foto, povestiri, filme

familiare elevilor, liste de factori personali sau de context care facilitează/blochează învățarea

4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de activitate și a beneficiilor acestora

pentru persoană și pentru societate - documentarea și prezentarea de către elevi a unor fișe ale unor

ocupații „Dacă aș fi șofer/asistentă medicală/ inginer/ cercetător etc. unde aș lucra/în ce condiții/ce

calități personale /ce pregătire ar fi necesare/ce stil de viață as avea/aș putea găsi un loc de muncă/ce

salariu aș avea/aș putea să inventez ceva nou” și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de

învățare - realizarea unui eveniment de prezentare a unor profesii tradiționale, actuale, de viitor, de

tipul: „Carnavalul profesiilor” - organizarea unor vizite pe plan local la: biblioteci, bănci, cabinete din

domeniul juridic, companii pentru familiarizarea cu diferite domenii de activitate și medii de lucru -

elaborarea și rezolvarea în perechi a unui careu de cuvinte încrucișate, care să conțină ocupații din

diferite domenii de activitate

Conţinuturile învăţării:

- Aventura cunoașterii,

- Prieteni, colegi , amici,

- Ştiu să comunic?

- Dezvoltarea creativităţii

- Labirintul devenirii
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Comp.

specifice Obiective Activități de învățare/ derulare

1.1

1.2

- Exersarea comportamentelor

de grup, în conformitate

cu anumite norme

- Joc de rol pe tema cunoaşterii

și respectării diferitelor

norme

15 iulie

Workshop-uri cu traineri din Marea Britanie

Activități sportive

Vânătoarea de comori

Elevii sunt împărțiți pe grupe și pornește o vânătoare de

comori. Se dă fiecărei grupe un exemplar din aceeași carte.

Sunt puși să găsească numărul paginii ce corespunde unui

obiect anume, unei întâmplări sau unui personaj din carte.

La final, oferă premii echipei care s-a descurcat cel mai

bine.

1.3

1.4

- Identificarea

comportamentelor și intereselor

comune. Joc de rol pe teme ca

„Ce îmi place (admir) în

legătură cu mine/ Ce nu îmi

place în legătură cu mine”

- Discuţii în grup despre

etichetări şi despre consecinţele

16 iulie

Workshop-uri cu traineri din Marea Britanie

Tiroliană, tir cu arcul, paintball

Cercul „complimentelor”

Metoda urmăreşte dezvoltarea stimei de sine,

interacţiunea, participarea între elevi şi este indicată să fie

aplicată la începutul activităţii. Scaunele sunt aşezate într-

un cerc, iar cel care primeşte complimentele se află în

mĳlocul acestui cerc. Fiecare dintre persoanele participante

trebuie să identifice un compliment sincer şi onest despre

cel aflat în centrul cercului. Apoi, pe rând, fiecare va
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acestora înainta şi îi va spune acestuia complimentul. Elevul care

primeşte complimentul trebuie zâmbească ori să adreseze

un „mulţumesc”.

2.1

2.2

- Stabilirea unor reguli de

comunicare eficientă

- Comunicarea cu personae din

afara grupului

17 iulie

Workshop-uri cu traineri din Marea Britanie

Teatru pentru copii

Unul stă, trei circulă . Tema: Atracții turistice în

zona Brașovului

Elevii se împart în grupe de câte 3-5 elevi. În grupul „casă”,

elevii lucrează la o sarcină care se finalizează cu un produs.

Apoi elevii numără de la 1 la 3,4,5 în funcţie de câţi elevi

sunt în grupă, reţinându-şi fiecare numărul atribuit.

Grupele din clasă se numerotează. Atunci când profesorul

dă semnalul, elevii se rotesc şi spre exemplu, elevul cu

numărul 1 se deplasează la grupul 1 şi aşa mai departe. La

fiecare grup va rămâne un elev „gazdă”care îi va primi pe

elevii „oaspeţi”. Elevul gazdă se stabileşte prin tragere la

sorţi. După ce elevii care circulă au vizitat celelalte grupuri

şi au adunat informaţii se întorc în grupul „casă” pentru a le

prezenta colegilor din grupul iniţial. Elevul care a fost

„gazdă”comunică şi celorlalţi comentariile făcute de

vizitatori. În final, cu toată informaţia culeasă se finalizează

sarcina/produsul.

3.1 - exersarea deprinderilor de 18 iulie
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3.2 selectare a informaţiilor

relevante pentru învăţarea

eficientă

- exersarea comportamentelor

de grup, în conformitate

cu anumite norme

Workshop-uri cu traineri din Marea Britanie

Vizită la mănăstirea ,,Sâmbăta de Sus”

Controversa creativă ( Tema: Rolul credinței în

dezvoltarea personală)

Metoda face parte din sfera metodelor care utilizează

conflictul în învăţare. Ea dezvoltă capacitatea de

argumentare, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor,

dezvoltarea creativităţii, interrelaţionarea mai intensă şi de

calitate între elevi, produce şi o stimă de sine crescută la

participanţi, competenţa socială şi abilitatea de a controla

stresul şi confruntarea cu poziţii adverse celei proprii.

Elevii sunt grupaţi câte doi, urmărind aspectele „pro” şi

„contra”. Echipele se întâlnesc de pe poziţii contradictorii şi

dezbat aducând argumente pro şi contra. Apoi echipele îşi

inversează rolurile, susţinând punctul opus de vedere într-

un mod cât mai convingător. Echipele trebuie să

întocmească un raport scris care să se bazeze pe

compromis, iar fiecare persoană din colectivul de elevi

primeşte un test scris pe baza materialului discutat,

primind şi bonus dacă toţi membrii din echipa cu care a

realizat compromisul au scoruri apropiate de criteriile

oferite. Timpul pentru realizarea raportului oral prin care

trebuie să prezinte compromisul la care a ajuns întregul

colectiv este de 10 minute.
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4.1 - utilizarea în contexte adecvate

a termenilor de muncă,

ocupaţie şi carieră

19 iulie

Workshop-uri cu traineri din Marea Britanie

Vizită la Muzeul ,,Brukenthal” din Brașov

Schimbul activ de experienţe

Se pot pune întrebări despre evenimente, acţiuni care vor

fi centrate pe meseriile pe care și le-ar dori copii în viitor.

Identificarea/localizarea în timp şi spaţiu a unor

personaje/personalităţi care urmează să� apară sau au

legătură cu tema propusă ( invitați traineri englezi);

propoziţii incomplete/rebus care se referă la idei

importante care vor fi discutate pe parcursul activității;

Început amuzant - avatajul este că atmosfera se destinde iar

elevii sunt relaxaţi; - li se cere elevilor să realizeze o creaţie

personală plină de umor. Schimb în trei - elevii schimbă

opinii iniţial în pereche, apoi cu al treilea coleg despre o

profesie care va fi reluată pe larg în cadrul activității . În

vederea înţelegerii profunde şi de durată, elevilor trebuie să

li se dea posibilitatea să încheie ei înşişi secvenţa de

instruire. Astfel, se pot reaminti conceptele-prin întrebări

„Ce importanţă are?”„La ce foloseşte?”, se pot da spre

completare pe fişe propoziţii legate de conţinutul lecţiei,

dar şi prin autoevaluarea realizată de fiecare elev „Mi-a

plăcut să.....”,”Cel mai uşor a fost să ”
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Obiective și activități de învățare

Evaluarea

COLEGIUL TEHNIC,, AUGUST TREBONIU LAURIAN’’ AGNITA

Avizat director, Avizat consilier educativ,

Scopul reflectă obiectivele pedagogice generale ale educaţiei: intelectuale – morale – tehnologice –

estetice – fizice - profesionale

Se va menţiona contribuţia activităţii la dezvoltarea gândirii, limbajului, imaginaţiei, a altor

procese de cunoaştere, autonomiei elevilor.

Se vor comunica părinților rezultatele activităților desfășurate

Metode de evaluare:

- realizarea unui album cu poze din cadrul activităților realizate
- activităţi practice, proiecte individuale şi de grup, postere/desene/colaje.
- realizarea unor portofolii personale cu achizițiile dobândite ( insistându-se pe rolul acestora în
dezvoltarea personală)
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PLANIFICAREAACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE

AN ŞCOLAR 2022-2023

CLASA a II -a A

Nr.

crt.

ACTIVITATEA OBIECTIVE MODDE

REALIZARE

LOC DE

DESFĂŞURARE

TERMEN FINALITĂŢI EVALUARE

1. „Culorile

toamnei”

-să indice schimbările care au loc în

natură odată cu venirea anotimpului

toamna;

-să strângă materiale din natură:

castane, nuci, ghinde, frunze;

-să realizeze compoziţii aplicative cu

ajutorul materialelor adunate.

-să recunoască fructele şi legumele

specifice anotimpului toamna şi

importanţa acestora în alimentaţie;

- Activităţi de

tip drumeție

Confecţionarea

unor jucării,

animăluțe

haioase şi

decoruri

folosind

materialele din

natură

- împrejurimile

orașului

Octombrie

2022

- Compoziţii

aplicative

- Expoziţii

- Decorarea

spaţiului

clasei

- Evaluarea

lucrărilor

practice

Nechita Maria

Colegiul Tehnic ATLaurian Agnita
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2. ,,Ziua națională

a

curățeniei”

“O viață fără

violență”

-să conștiuentizeze importanța

păstrării unui mediu curat

-stimularea unui comportament

responsabil în rândul elevilor

-participarea la acțiuni de

voluntariat

-exemplificarea unor situaţii

concrete în care elevii clasei (sau ai

altor clase) au avut un

comportament violent;

- întocmirea un regulament al

comportării elevului în şcoală;

-jocuri de rol.

Activități de

tip voluntariat

Împrejurimile

orașului

Sala de clasă

Noiembrie

2022

Fotografii

-Jocuri de rol.

Aprecieri

verbale
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3. ,,Sunt mândru că

sunt român!”

„Iarna –

anotimpul

bucuriilor”

-să explice însemnătatea zilei de 1

Decembrie;

-să realizeze steguleţe si alte

compozitii pentru decorarea clasei;

-să interpreteze colinde şi scenete ce

au la baza elemente specifice

sărbătorilor de Crăciun;

-să realizeze aplicaţii practice pentru

împodobirea bradului de Crăciun,

desene, colaje, etc.;

-să decoreze spaţiul în care se

desfăşoară activitatea.

-Activităţi

practice

Serbare

- Activitate

literar-artistică

prilejuită de

apropierea

sărbătorilor de

iarnă

Sala de clasă

Instituțiile

orașului

Decembrie

2022

-Confecţiona-

rea

steguleţelor

- Recitări de

poezii

- Interpretări

de cântece

- Compoziţii

aplicative

-Expoziţie

- Evaluare

orală prin

întrebări şi

răspunsuri

- Evaluarea

orală a

poeziilor şi

cântecelor

învăţate

- Evaluarea

lucrărilor

practice

4. ,,Să-l descoperim

pe Eminescu!”

-să explice însemnătatea zilei de 15

ianuarie;

-să recunoască imaginea poetului

Mihai Eminescu;

- Activitate

literar-artistică

Biblioteca

orășenească

Ianuarie

2023

- Concurs

- Recitări de

- Evaluare

orală prin

întrebări şi

răspunsuri
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,,Sunt mândru că

sunt român!”

-să enumere cât mai multe poezii

scrise de marele poet;

-să recite expresiv poezii scrise de

Eminescu;

-să realizeze desene corespunzătoare

poeziilor recitate.

-să explice însemnătatea zilei de 24

Ianuarie;

-să intoneze ,,Hora unirii”, dansând

alături de ceilalţi colegi.

-Activităţi

practice
Muzeul

Hârtibaciului

poezii

- Recitări de

poezii

- Evaluarea

orală a

poeziilor

învăţate

5. „Primăvara”

„Gânduri pentru

mama”

-să sorteze diferite materiale

sintetice sau naturale;

-să stabileasca tehnicile şi etapele de

lucru necesare;

-să realizeze compoziţii aplicative şi

decorative reprezentând: mărţişoare,

felicitări, tablouri dedicate zilelor de

1 şi 8 Martie folosind materialele

adunate;

-să recite poezii dedicate mamei,

- Activitate de

tip şezătoare

- Activitate

practică

Biblioteca

orășenească

Martie

2023

- Compoziţii

aplicative/

plastice

- Expoziţie

- Recitări de

poezii

- Evaluarea

lucrărilor

practice

- Evaluarea

orală a

poeziilor şi

cântecelor

învăţate
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bunicii, primăverii, florilor etc.

-să interpreteze cântece dedicate

mamei, primăverii etc.

Sala de clasă - Interpretări

de cântece

6. „Paştele la

români”

-să precizeze semnificaţia sărbătorilor

de Paşte;

-să picteze ouă încondeiate, Icoane de

Pasti, colaje, picturi, jucării;

-să selecteze piesele realizate pentru

organizarea unei expoziţii;

-Activitate

practică de tip

atelier

-curtea școlii Aprilie

2023

-Compoziţii

applicative

- Expoziţie

- Evaluarea

lucrărilor şi

activităţillor

practice

7. ,,Suntem copiii

Europei”

-să explice însemnătatea zilei de 9

mai;

-să enumere ţările europene care au

pus bazele U.E.;

-să explice importanţa aderării

României la U.E. şi data la care a

avut loc acest eveniment;

-să confecţioneze steagul U.E.

- Prezentare

Power Point

- CDI Mai 2023 -Compoziţii

aplicative

- Evaluarea

lucrărilor

practice

- Evaluarea

orală a prin

întrebări şi

răspunsuri

8. „Ziua Copilului” -să petreacă timpul liber în mod

plăcut și util

-să numească câteva reguli de

- Activităţi

practice de tip

excursie

-Deplasare în

afara orașului

Iunie 2023 - Recitări de

poezii

- Interpretări

- Evaluarea

lucrărilor

practice
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„Rămas bun

clasa a II-a !”

conduită necesare în excursie

-să realizeze un montaj literar-

artistic dedicat serbării finalului

clasei a III-a;

-să decoreze sala de clasă pentru

primirea invitaţilor.

școlară

- Serbare

- Sala de clasă

de scenete/

cântece

- Evaluarea

orală a prin

întrebări şi

răspunsuri

- Exerciţii de

interpretare
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STUDIU DE CAZ

Net Anda Delia

CSEI Nr.1 Oradea

INFORMAŢII DESCRIPTIVE:

NUME: C.T.

VÂRSTA: 6 ani

GEN: feminin

NAŢIONALITATEA: româna

ANAMNEZA

DATE DESPRE FAMILIE:

Copilul analizat aparţine unei familii - cu 2 copii de vârste mici (6-8 ani) - în cadrul căreia
predomină un climat ostil, o stare permanentă de dezordine şi nesiguranţă, iar relaţiile comunicative
sunt minime.

PREZENTARE:

Copilul C.T. provine dintr-o familie modesta din punct de vedere material, fiind al doilea copil
şi având doar un frate cu 3ani mai mare.

Este bine dezvoltată din punct de vedere fizic, este energică şi rezistentă la îmbolnăviri, neavând
probleme în privinţa bolilor contagioase care se contactează cu uşurinţă şi creează probleme altor copii.

Din analiza comportamentului am constatat că are unele ieşiri în colectivitate greu de explicat,
pentru început: aruncă jucăriile, are momente în care loveşte pe alţii, se bate cu ceilalţi şi apoi plânge din
senin, acuzând că alţii sunt vinovaţi de aceste lucruri.

Nu stabileşte relaţii durabile cu alţi copii din grupă, oscilând între o prietenie sau alta, în funcţie
de interesul pentru o jucărie sau pentru dulciuri.

Totodată, caută motive să atragă atenţia prin agresiune, plâns nemotivat, pâră.
Se observă din activităţile desfăşurate, că are un nivel scăzut al cunoştinţelor ,priceperilor,

deprinderilor şi abilităţiilor socio-emoţionale şi intelectuale.
Dacă e solicitată se ascunde, evită sarcinile de lucru care o vizează, lăsând pe alţii să le rezolve.
Are un ritm lent de lucru, şi rezolvă sarcinile superficial, fără să se implice cu responsabilitate în

activitatea desfăşurată cu grupa.
De la părinţi am aflat că şi acasă are uneori momente de izbucniri violente, sau plâns fără

motiv.
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O altă observaţie ar fi faptul că nu-şi poate concentra atenţia pe timp îndelungat în cadrul
activităţilor, este neliniştită nu poate sta prea mult timp într-un loc, îşi schimbă des activitatea fără un
motiv anume.

Explicaţiile mamei au fost că ea personal nu are timp să se ocupe de cei doi copii fiind tot
timpul ocupată cu alte treburi.

În acelaşi timp, ea consideră că are activităţi suficiente la grădiniţă şi este suficient daca cadrele
didactice ii acorda atenţie.

În urma celor constatate, am încercat să identificam cauzele care au generat acest comportament
şi să stabilim un plan de intervenţie pentru corectarea acestuia.

PLANDE INTERVENŢIE

IPOTEZE:

1. Lipsa afecţiunii din partea părinţilor poate determina modificări ale comportamentului, ale
evoluţiei intelectuale şi a personalităţii copilului.

2. Comunicarea scăzută în cadrul familiei determină copilul să se considere neglĳat, fapt care a
condus la devieri de comportament.

OBIECTIVE PE TERMEN SCURT:

� descoperirea cauzelor ce au condus la comportamente nedorite;
� analiza situaţiilor care au influenţat comportamentul copilului;
� analiza relaţiilor copilului cu persoanele adulte din familie;
� observarea copilului în scopul identificării punctelor slabe şi a celor forte a personalităţii sale;
� discutarea cu părinţii despre acordarea sprĳinului necesar;

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:

� descoperirea intereselor şi aptitudinilor copilului în scopul atragerii acestuia în activităţi
menite să sprĳine formarea unei personalităţi armonioase;

� convingerea copilului că aceste comportamente sunt nedorite şi că trebuie înlăturate;
� sprĳinirea copilului în sensul autocontrolului, a stăpânirii de sine şi a renunţării la anumite

manifestări nepotrivite;
� încurajarea copilului pentru a se comporta corect în cadrul grupului şi pentru formarea unei

imagini de sine corecte;

STRATEGII DE INTERVENŢIE:

� să i se acorde mai mult timp din partea părinţilor .
� să se comunice cu el cât mai mult posibil;
� să i se explice că este important tot ce face şi să fie apreciat pozitiv de câte ori realizează o

sarcină;
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� să se explice clar cerinţele pe care le impun activităţile în cadrul grupului, regulile care
trebuie respectate;

� să fie sprĳinit copilul în corectarea comportamentelor nedorite;

CAUZE:

Constatând că C.T. este un copil care manifestă hiperactivitate dar are şi probleme de
concentrare a atenţiei, am încercat să descoperim cauzele care au condus la acest mod de comportare în
colectiv.

L-am observat şi am notat datele în fişa de observaţii, pentru a putea stabili obiective
educaţionale şi strategii de intervenţie în funcţie de acestea. Am ajuns la concluzia că, părinţii nu se
ocupă deloc de ea .

Comunicarea scăzută dintre membrii familiei, mai ales dintre părinţi şi copil se pare că a dus la o
necesitate din partea acestuia de a fi în atenţia celor din jur.

În acest fel se pot explica agresiunile asupra unor colegi din grupă, izbucnirile în plâns fără motiv,
cu scopul de a atrage atenţia persoanelor din jurul său.

Aceste manifestări pot fi consecinţa unei nevoi de afecţiune, în condiţiile în care acasă nu o
primeşte din partea mamei sau altor membri ai familiei.

Atunci când a simţit că nu i se acordă atenţie, nimeni nu este interesat de ceea ce-şi doreşte,
copilul a început să se manifeste prin acte de violenţă faţă de alţii, pentru a atrage atenţia asupra sa.

ACTIVITĂŢI MENITE SĂ SPRĲINE COPILUL:

Pentru început, am căutat să discutam cu părinţii, în încercarea de a-i convinge că este bine să se
implice mai mult în activitatea copilului.

Aceştia au motivat că s-a comportat mereu la fel şi nu are nevoie de nici un ajutor special
deoarece aceste manifestări vin din egoism.

În cadrul discuţiilor le-am propus să încerce să petreacă mai mult timp cu ea şi seara ar fi
necesar să i se acorde atenţie din partea familiei.

Am organizat intâlnire cu toate cadrele implicate şi am întocmit un plan de acţiune.
La grădiniţă i se acordă atenţie din partea tuturor, este sprĳinită în activităţi atât de educatoare

cât şi de alţi copii din grupă, este apreciata atunci când realizează sarcinile de lucru.
S-au scos în evidenţă toate realizările, au fost lăudate acţiunile cu caracter pozitiv la care a

participat C.T . de câte ori a avut ocazia, am arătat ce bine este să fim prieteni, să ne ajutăm, să realizăm
lucruri împreună.

S-a pus accent pe faptul că este bine să avem prieteni, să discutăm cu ei, să ne sfătuim împreună
cu aceştia de câte ori simţim nevoia de ajutor.

În cadrul activităţilor didactice, vom acorda mai multă atenţie acestui copil, deoarece dorim să-l
ajutăm să-şi corecteze comportamentul greşit şi să îl sprĳinim în formarea unei imagini de sine corecte.

Colegii au fost sfătuiţi să o încurajeze chiar dacă nu reuşeşte să realizeze totdeauna lucrări foarte
bune, să o sprĳine în eforturile ei, să-i acorde atenţie şi afecţiune.
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PLAN DE INTERVENŢIE:

LIPSA DE CUNOŞTINŢE, PRICEPERI ,DEPRINDERI, ABILITĂŢI INTECTUALE ŞI SOCIO-EMOŢIONALE

OBIECTIVELE INTERVENŢIEI:

Dezvoltarea priceperilor ,deprinderilor, abilităţilor şi a capacităţii de învăţare.

� activităţi recuperatorii;

� activităţi de exersare şi dezvoltare a priceperilor şi deprinderilor;

� antrenare în jocurile şi activităţile alese,alături de ceilaţti copii;

� fişe de lucru individualizate;

� utilizarea materialului didactic individual;

� atribuirea de roluri în jocurile de creaţie;

� jocuri în parc cu colegii de grupă;

� sărbatorirea zilei de naştere împreună cu colegii de grupă;

� consiliere psihologică.

� dezvoltarea abilităţilor sociale;

� terapie emoţională;

� cultivarea încrederii în sine;

Criterii minimale de apreciere a progreselor:

� îmbunătăţirea comunicării cu familia;

� interrelaţionare pozitivă cu cel puţin patru colegi;

� identificarea modalităţiilor de dezvoltare a imaginii de sine;

� participarea la toate activităţile ce i-au fost recomandate;

Metode şi instrumente de evaluare:

� observaţia directă şi indirectă;

� grila de evaluare a conduitei sociale;

� rezultatele activtăiţilor (fişe)

Dificultăţi întâmpinate:

� nu a reuşit să-şi construiască un comportament empatic;
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� nu poate rezolva sarcinile date într-un timp optim datorită deficitului de atenţie;

Revizuirea programului de intervenţie personalizat:

La sfârşitul semestrului I, după evaluarea intermediară, vor fi definite obiectivele şi se va proiecta

noi conţinuturi.

Progresele vizibile înregistrate la sfârşitul semestrului au încurajat familia în a oferi un suport

afectiv fetiţei.
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Folosirea jocurilor in invatarea limbii engleze

Oana Ghinea

Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui

Limba engleza isi face simtita prezenta in aproape toate domeniile de activitate:turism, IT, comert,

afaceri dar si retele sociale.

Ea face parte si din programa scolara ajutand elevii sa achizitioneze cunostiintele necesare pentru a

putea comunica in limba engleza.

Desi este o limba straina destul de usor de invatat iar motivatia este prezenta in toate categoriile de

varsta (de la prescolari la elevi de liceu) predarea acesteia trebuie sa tina seama si de modul in care

“invataceii” o pot achiziona cu mai multa placer. Din acest motiv, profesorii trebuie sa personalizeze

lectiile astfel incat acestea sa se apropie cat mai mult de nevoile si stilul de invatare al elevilor.

Jocurile didactice pot constitui o metoda distractive care poate oferi si multe beneficii elevilor.

Folosind jocul didactic il putem plasa pe elev intr-un mediu cat mai natural de invatare. Elevul este

incurajat sa achizitioneze cunostinte si, in acelasi timp, este motivat de faptul ca el insusi simte ca

progreseaza ceea ce il va determina sa isi doreasca sa invete in continuare lucruri noi. Elevul se va

implica in procesul de invatare prin joaca inconstient si nu isi va pierde interesul pe parcurs.

Jocurile didactice au si avantajul ca pot fi folosite in toate etapele de progres. Acestea ofera beneficia

elevilor atat in cadrul activitatilor de invare controlata, cat si in cele de practica libera. Prin joc, elevul

memoreaza mai repede si este mai dispus sa foloseasca limba engleza pentru a comunica.

Nu este de neglĳat valoarea formative a jocurilor, acestea permitandu-le elevilor sa foloseasca limba

engleza imediat. Scopul imediat al elevului este de a se exprima liber in limba engleza.

Tipuri de jocuri didactice:

I.Clase primare

YES/NO game
Se pot folosi flashcards pentru a achiziona vocabularului specific lectiei, FOOD, de

exemplu.
Elevii sunt asezati in cerc si se foloseste o minge mica. Primul elev arunca mingea spre un coleg si il

intreaba: “Do you want some….”(numele unui aliment cunoscut).
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Acest joc ii invata pe elevi, prin repetitive, expresia “Do you want some ….” dar contribuie si la exersarea

denumirilor de alimente in limba engleza.

II. Nivel Intermediar
“Why not?”

Acest joc poate fi jucat in grupuri de 3 sau 4 elevi.

Fiecare elev din fiecare grupa primeste trei sau patru cartonase. Pe fiecare cartonas este scrisa o

propozitie:

Ex. If animals could speak…
If people lived forever…
If we could all reached each other’s thoughts…

Elevii nu arata cartonasele colegilor ci le completeaza cu raspunsuri individuale. Dup ace au terminat,

fiecare elev citeste inceputul fiecarei ppropozitii de pe cartonasul lui iar ceilalti membri ai echipei, pe

rand, trebuie sa ghiceasca cum a terminat colegul lor propozitia. Elevul care a ghicit correct primeste

cartonasul. Scopul jocului este de a aduna cat mai multe cartonase.

Prin acest joc elevii practica propozitia conditionala de tip II dar isi exprima totodata si opiniile

personale.

Fiecare lectie ar trebui sa contina cel putin un joc didactic. Profesorul poate adapta orice joc la lectia

curenta si in functie de nevoile elevilor. Jocurile didactice creeaza un context adecvat folosirii libere a

limbii engleze, reduc stresul si anxietatea si incurajeaza creativitatea si utilizarea spontana a limbii

engleze.

Jocurile ii ajuta pe elevi sa dobandeasca intr-un mod mai relaxant competentele de comunicare si

favorizeaza, in acelasi timp, dorinta elevilor de a participa la procesul de invatare.



212

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

NE JUCĂM ȘI RECICLĂM!

(activitate desfășurată în cadrul Programului Școala Altfel)

Prof. Pălănceanu Paula

G.P.P. Nr. 23 Botoșani

Scop: Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrĳire și ocrotire a mediului înconjurător, în

vederea educării unei atitudini pozitive față de acestea precum și educarea capacității de a exprima

mesaje ecologice prin diverse tehnici specifice abilităților practice și plastice.
Obiective:

- încurajarea copiilor pentru a observa natura

- asumarea responsabilității față de mediu

- formarea deprinderilor de a lucra cu materiale din natură

- stabilirea unei interrelaţionări între sănătatea mediului şi propria sănătate

Grup țintă: preșcolarii grupei mĳlocii

Loc de desfășurare: sala de grupă, centrul de reciclare din oraș
Resurse:

- umane: preșcolarii, cadrele didactice, părinții, personalul centrului de reciclare
- materiale: cărți despre protecția mediului, materiale reciclabile (pet-uri, ziare, carton, hârtie, etc)
- tehnice: calculator, imprimantă , aparat foto, videoproiector, aparatură pentru reciclat sticle de

plastic, etc.
- resurse procedurale : investigaţia, reprezentarea grafică, demonstraţia, expunerea, lectura

selectivă, argumentaţia, activităţi practice;
- resurse financiare : bani obţinuţi prin valorificarea materialelor refolosibile ( maculatură, sticle şi

borcane ) colectate de preșcolari, contribuţii benevole.
Desfășurarea activității

1. Introducere: Voi prezenta preșcolarilor un filmuleț (adecvat vârstei lor) despre ce se întâmplă

în lume și cum este afectată planeta, cum sunt afectate plantele și animalele de gunoaiele pe care le

aruncăm, în loc să le reciclăm.

Voi încuraja preșcolarii să identifice acţiunilor negative ale omului asupra naturii şi a efectelor

acestora.

De asemenea, le voi arăta și secvențe din filmul WALL-E, roboțelul care este proiectat pentru a

curăța deșeurile care acoperă Pământul în viitorul îndepărtat.

Le voi propune apoi preșcolarilor și părinților acestora să aducă a doua zi materiale ce pot fi

reciclate, în special sticle de plastic pentru a le putea valorifica la centrul de colectare din oraș.
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2. Vizită la Centrul de Reciclare: După ce preșcolarii au adus materiale reciclabile, ne pregătim să

mergem în vizită la centrul de reciclare. Fiecare copil primește o pungă (să o poată duce) cu materiale

reciclabile și pornim pe jos spre centrul de reciclare, cu rugămintea de a observa mediul exterior

grădiniței și de a semnala orice neregulă pe care o văd, referitor la gunoaie pe jos, acțiuni ale oamenilor

care pun în pericol mediul și plantele, etc.

Odată ajunși la Centrul de Reciclare, fiecare copil va înmâna materialele reciclate celor

responsabili, pe categorii. Vor putea observa astfel că hârtia se adună într-un loc special, cartonul în altă

parte, etc. Vor putea urmări procesul de colectare al hârtiei și cartonului, vor vedea cum acestes sunt

cântărite și vor primi o chitanță și bani în funție de nr. kilogramelor adunate.

Sticlele de plastic le vor păstra, pentru e merge în clădirea unde se colectează acestea. Vor putea

urmări mașinile și procesul de colectare al sticlelor de plastic ce vor fi reciclate, utilizând un proces de

spălare și apoi de măcinare, rezultând un produs secundar denumit “fulgi”. Acesta constituie materia

primă în industria de mase plastice, ambalaje etc.

Li se va explica preșcolarilor că pentru a fi acceptate de aparat, recipientele introduse trebuie să
fie goale, cât mai curate și nedeteriorate.

De asemenea, preșcolarii vor face cunoștință cu micul compactor – ROBO -PET - Aparatul

funcționează ca o presă, acționând asupra sticlei dinspre partea superioară. Totodată, în alcătuirea

aparatului intră și o componentă electrică de încălzire, care are ca efect topirea PET-ului. Astfel, sticla de

plastic este compactată la cald, întocmai precum un acordeon. Randamentul aparatului este destul de

bun, reușind să compacteze o sticlă de 2 litri în 20 de secunde.

Fiecare preșcolar va primi o astfel de sticlă compactată. Îi voi anunța că odată ajunși înapoi la

grădiniță, vom realiza din acestea sfeșnice pe care le vor putea lua acasă.

Rezultate așteptate / impact / produse / feedback

- dobândirea de către copiii preşcolari a unui sistem de cunoştinţe coerent în vederea formării
unui comportament aptitudinal, atitudinal şi acţional care să ducă la o mai bună protejare a
naturii;

- colectarea materialelor refolosibile şi valorificarea lor ;
- organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, din materiale refolosibile;
- comunicarea eficientă a copiilor participanţi prin propriile creaţii;
- trezirea interesului copiilor faţă de protejarea mediului înconjurător
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STUDIU DE CAZ

Profesor înv. primar- Papuc Carmen Cristina

Școala Gimnazială Novaci-Pociovaliștea,jud.Gorj

Informaţii generale

Numele subiectului: C.S.

Data naşterii:

Starea de sănătate: bună

Echipa de caz:, prof. itinerant , consilierul şcolar, învăţătoarea, logopedul şcolar, familie

Etape:

1. Încheierea unui parteneriat cu familia, prof. itinerant şi învăţătorul clasei;

2. Demers de cunoaştere a cazului pentru care necesită consiliere educaţională;

3. Fixarea obiectivelor de intervenţie de lungă şi de scurtă durată;

4. Stabilirea strategiilor şi a tehnicilor de intervenţie.

Caracterizarea subiectului

Date despre mediul familial :

� locuieşte împreună cu părinţii şi fratele său în vârstă de 1 an;

� starea materială a familiei este bună;

� are camera ei pentru pregătirea lecţiilor;

� alimentaţia este diversificată, cu accent pe fructe şi legume;

� părinţii, cu studii medii, manifestă interes faţă de nivelul de pregătire al copilului, dorind performanţe

superioare la clasă;
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� la numeroasele sesizări referitoare la deficienţele de citire şi vorbire ale copilului au dus-o la un control

oftamologic, dar şi la logoped;

� mama o ajută la efectuarea temelor.

Caracteristici ale dezvoltării fizice:

� născută la termen, fără complicaţii la naştere;

� nu a suferit până la această dată boli sau traumatisme care să influenţeze dezvoltarea sa normală;

� este foarte dezvoltată pentru vârsta ei, fiind cea mai înaltă din clasă, deşi este ca vârstă printre cei mai mici;

� starea sănătăţii - foarte bună;

Caracteristici ale dezvoltării psihice:

o Senzaţii: * foloseşte activ auzul şi simţul tactil;

* are dificultăţi în vederea la distanţă;

o Percepţii: * percepţiile auditive bine dezvoltate,

* spiritul de observaţie bine dezvoltat;

o Reprezentări: * se orientează destul de bine în spaţii largi, întâmpină dificultăţi în a se orienta în

pagina caietului sau a foii de desen, ori într-un text scris;

* în redarea literelor de tipar unele sunt scrise „în oglindă”;

*manifestă nesiguranţă în recunoaşterea literelor, face confuzii între

acestea;

o Gândirea:

* tempoul activităţii intelectuale destul de scăzut ( influenţează negativ

randamentul şcolar);

* stabileşte relaţii logice şi cauzale între fenomene;
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* identifică soluţii ingenioase de rezolvare a unor probleme, cu precădere

practice;

o Memoria:

* memorează mecanic;

* memorează cu dificultate informaţii prezentate în scris;

* fidelitate scăzută, informaţia este reactualizată lent;

o Imaginaţia:

* are o intuiţie vie, manifestată mai ales în situaţii concrete practice;

* imaginaţia creatoare dezvoltată (realizează cu uşurinţă un desen pe o

temă liber aleasă);

o Limbajul:

* vocabular sărac, exprimare lacunară;

* construieşte enunţuri simple;

* potenţial asociativ limitat, întâmpină greutăţi în stabilirea relaţiilor de sinonimie- antonimie;

* lipsă de claritate şi coerenţă în exprimarea ideilor;

* ritmul citirii foarte lent (specific vârstei de 6 ani), se opreşte asupra fiecărei litere, are reveniri

frecvente asupra lor;

* omite cu precădere litere şi silabe de la sfârşitul cuvintelor;

* scris neîngrĳit, uneori ilizibil;

* în scris face omisiuni de litere sau silabe;

* povesteşte, repovesteşte cu dificultate;
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o Afectivitatea:

* este mai ataşată de tată care îi satisface toate dorinţele şi nu o ceartă;

* manifestă reactivitate faţă de bunic cu care îşi face temele;

* manifestă bucurie atunci când este lăudată, când are o reuşită;

o Motivaţia:

* doreşte atenţia şi simpatia celor din jur;

* motivaţia dominant extrinsecă, are nevoie de întăriri şi aprecieri frecvente;

o Voinţa:

* nehotărâtă, instabilă, ia greu decizii;

*abandonează cu uşurinţă o sarcină dată, fără a se strădui să o finalizeze;

o Temperamentul:

* introvertit, predominant flegmatic ( puternic, echilibrat-inert);

*slabă reactivitate afectivă, calmă, lentă, caracterizat prin răbdare

naturală, înclinaţie spre rutină, refractar la schimbare, rezistenţă la efort, dar lipsit de tenacitate;

o Aptitudinile:

* predomină aptitudinile fizice, predispoziţie spre activităţi sportive;

o Caracterul:

* îi face plăcere să îngrĳească de animalele din gospodărie,

* este dezordonată;

* nu este perseverentă;

* foloseşte rareori formule de salut, nu răspunde la salut;



218

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI EDIȚIA 15, NOIEMBRIE 2022

* indiferenţă faţă de propria persoană evidentă în aspectul neîngrijit al ţinutei;

* atitudinea faţă de muncă (spirit de iniţiativă, creativitate, simţ de răspundere limitate).

Relaţiile în grupul de elevi:

* preferă compania unei singure colege pe care o cunoaște de la grădiniță;

*colaborează timid cu membrii subgrupului în cadrul jocurilor sau activităţilor recreative, manifestă

deschidere faţă de sarcinile de învăţare în grup.

Date pedagogice:

* disciplinele şcolare preferate: educaţie fizică, educaţie plastică, ştiinţe;

* participă cu plăcere la activităţi extraşcolare;

Nevoi specifice ale copilului în cadrul şcolii:

� integrarea copilului într-o serie de programe cu scop ameliorativ sau de recuperare a deficienţelor la

învăţătură;

� creşterea interesului copilului faţă de şcoală şi învăţătură, prin tratarea sa diferenţiată, aprecierea

progreselor făcute şi nu neapărat a rezultatelor obţinute,

� adoptarea unor strategii de evaluare care să-i permită să-şi valorifice cunoştinţele şi deprinderile;

� creşterea respectului faţă de sine, dar şi faţă de cei din jur;
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BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂȚI

EXTRACURRICULARE

Profesor Învățământ Primar: Popovici Antonina

Liceul Tehnologic Bâlteni – Structura: Școala Primară Nr.2 Peșteana-Jiu

Introducere

Conceptul de „timp liber” este o problemă centrală a civilizației moderne, parte integrantă a

structurii societății contemporane și un factor semnificativ pentru dezvoltarea unei persoane.

Înțelegerea factorilor care contribuie la succesul elevilor este de mare interes pentru educatori.

Cercetările indică faptul că participarea la activități extracurriculare se corelează pozitiv cu dezvoltarea

elevilor atât din punct de vedere școlar, cât și personal. Elevii care participă la activități extracurriculare

au un succes școlar mai mare, își dezvoltă mai mult capacitatea de gestionare a timpului, abilitățile de

lider necesare pentru asigurarea unui succes viitor în carieră, precum și abilitățile socio-emoționale și

creșterea interesului pentru implicarea în comunitate.

Sistemul educațional actual trebuie să se alinieze cerințelor educaționale necesare creșterii

gradului de adaptabilitate a elevilor la societatea actuală, în acest sens, implicarea elevilor de către

profesori în activități extracurriculare nu poate să aibă decât efecte pozitive în procesul de dezvoltare

educațională a elevilor.

Participarea la activități extracurriculare are efecte pozitive asupra succesului școlar și în viața

personală a elevilor. Peste 80% dintre tinerii care participă la activități extracurriculare au oportunitatea

de a-și dezvolta și îmbunătăți relațiile cu colegii, de a-și întări componenta socio-emoțională prin

exprimarea sentimentelor într-un mod agreat de cei din jur, aspect care conduce la dezvoltarea unui

caracter dezirabil în rândul celor tineri și la promovarea unui comportament adecvat în societate și nu

numai.

Implicarea în activități extracurriculare crește gradul de satisfacție a elevilor și, implicit, al

rezultatelor academice, indice folosit de către profesori în evaluarea succesului acestora. Astfel, devine
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din ce în ce mai important ca elevii să aibă oportunitatea de a se implica în cât mai multe activități

extracurriculare, sporindu-și șansele de a obține rezultate școlare mai mari.

Creșterea gradului de obținere a unor rezultate academice mai mari

Elevii care participă frecvent la activități extracurriculare tind să aibă note mai mari, rezultate

mai bune la teste și experiențe educaționale mai pozitive în general. De exemplu, participarea la

activități extracurriculare este asociată cu o creștere de 2% a notelor la testele de matematică și științe

(Lipscomb, 2007). Mai mult, elevii implicați în astfel de activități au o creștere cu 10% a așteptărilor lor

de a obține o diplomă universitară, în comparație cu cei care nu participă. Prin urmare, elevii ar trebui

să fie încurajați să participe la astfel de activități pe parcursul anilor de școală.

Prin intermediul jocurilor organizate, elevii învață să urmeze și să respecte instrucțiuni. Ei

deprind să asculte instrucțiunile și să le aplice pentru a obține un rezultat dorit. Totodată, prin

participarea la activitățile organizate, elevii învață importanța persistenței și a motivației, precum și să

stabilească obiective și să rezolve probleme. Elevii înțeleg că realizarea obiectivelor necesită adesea

concentrare și muncă asiduă. Urmarea instrucțiunilor, persistența, motivația, stabilirea obiectivelor și

rezolvarea problemelor sunt toate abilități care sunt dobândite în timpul participării la activități

extracurriculare și care contribuie la succesul școlar al elevilor.

Elevii care sunt înscriși la cluburi sportive tind să aibă rezultate mai bune la matematică și științe

și la alfabetizare. Participarea extracurriculară la activități artistice și meșteșugărești are ca rezultat, de

asemenea, scoruri academice mai mari și abilități de lucru mai bune. Înțelegerea modului în care

participarea la o varietate de activități diferite influențează performanța academică poate ajuta profesorii

să vină în sprĳinul elevilor să își atingă obiectivele dorite.

Dezvoltarea caracterului

Participarea la activități extracurriculare contribuie la dezvoltarea caracterului adolescenților.

Elevii care participă la activități extracurriculare raportează un nivel mai ridicat al stimei de sine. De

asemenea, aceștia au ocazia de a-și atinge obiectivele personale și de a-și descoperi punctele forte și

punctele slabe, ceea ce este deosebit de important în timpul etapei de explorare de sine a adolescenților.
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Consolidarea conceptului de sine al elevilor și dezvoltarea caracterului va încuraja încrederea, ceea ce îi

va inspira pe elevi să se simtă confortabil ca indivizi unici.

Activitățile extracurriculare ajută elevii să își dezvolte abilități de gestionare a timpului. Aceștia

învață să stabilească priorități și să utilizeze timpul în mod eficient. În al doilea rând, elevii își dezvoltă

abilități de conducere care le vor sprĳini succesul în carieră pe tot parcursul vieții. Totodată, elevii

învață să accepte critica constructivă, care este o abilitate necesară pentru creșterea intelectuală și

personală, toate abilitățile menționate anterior fiind componente importante pentru dezvoltarea

caracterului.

Creșterea nivelului de stimă de sine al elevilor creează un sentiment de conectare la mediul lor

de învățare, ceea ce le sporește motivația de a se dezvolta din punct de vedere academic și personal.

Înțelegerea abilităților de dezvoltare a caracterului care sunt exersate prin participarea la activități

extracurriculare specifice îi poate ghida pe elevi să îmbunătățească domenii precise de autocunoaștere.

Dezvoltarea socială

Participarea la activități extracurriculare este benefică pentru dezvoltarea socială a elevilor.

Activitățile de grup dezvoltă abilitățile de lucru în echipă și de comunicare, care sunt necesare pentru a

avea succes pe piața forței de muncă și în alte activități viitoare. Elevii caută în permanență un

sentiment mai mare de apartenență. Apartenența la grupuri extracurriculare este importantă pentru

„asigurarea accesului la relațiile și rețelele care influențează rezultatele pozitive ale elevilor” (Shulruf,

2010). Activitățile de grup le oferă elevilor oportunități de a crea conexiuni cu alte persoane care au

interese și obiective similare, ceea ce le va crește motivația de a se angaja pe termen lung într-o activitate

care, de asemenea, sporește plăcerea.

Totodată, activitățile extracurriculare le oferă elevilor oportunități de a se conecta cu grupuri

sociale pozitive care îi influențează să evite alegerile negative în viață. Pe lângă construirea de relații

între colegi, participarea la activități extracurriculare oferă elevilor oportunități de a construi relații cu

adulții care îi sprĳină. A avea un mentor este crucial pentru elevii care nu au sprĳin și îndrumare din

partea adulților din viața lor.
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Activitățile de grup dezvoltă abilități de lucru în echipă, abilități de comunicare și de relaționare,

în timp ce activitățile individuale dezvoltă independența și stimulează motivația. Participarea la oricare

dintre cele două tipuri de activități oferă un sentiment de apartenență la mediul școlar, ceea ce sporește

implicarea în școală a elevilor. Implicarea este corelată cu succesul academic și social al acestora.

Participarea la activități extracurriculare dezvoltă munca în echipă, comunicarea, relațiile și sentimentul

de apartenență, toate acestea ajutându-i pe elevi să se dezvolte din punct de vedere social și să aibă succes

la școală.

Implicarea în comunitate

Participarea la activități extracurriculare demonstrează importanța implicării în comunitate.

Elevii pot învăța importanța de a da înapoi comunității și de a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. De

asemenea, elevii au mai multe șanse de a face voluntariat în comunitatea lor după liceu dacă participă la

activități extracurriculare în timpul adolescenței. Aceste activități generează un sentiment de

apartenență la comunitate în ansamblu, ceea ce îi inspiră să fie membri contributivi ai societății.

Înscrierea în cluburi care se concentrează pe implicarea în comunitate, cum ar fi grupurile de

servicii comunitare, le oferă elevilor o imagine a ceea ce înseamnă să dea înapoi comunității. Cluburile

care oferă divertisment încurajează membrii comunității să participe și să susțină evenimentul, cum ar fi

un meci sportiv sau o piesă de teatru școlar. Aceste evenimente încurajează relațiile dintre școli, elevi și

membrii comunității, cum ar fi părinții și prieteni. Elevii care au părinți și colegi care sunt implicați în

comunitate sunt mai predispuși să facă ei înșiși voluntariat. Încurajarea elevilor de a participa la activități

extracurriculare bazate pe comunitate va crea oportunități pentru ca elevii să experimenteze beneficiile

implicării în aceasta.

Concluzii

Participarea la activități extracurriculare este benefică pentru succesul personal și academic al

elevilor. În primul rând, elevii care participă la activități extracurriculare dezvoltă un grad mai mare de

reușită școlară. Totodată, participarea la activități extracurriculare sprĳină dezvoltarea caracterului

elevilor, oferindu-le abilitățile necesare pentru succesul personal, cum ar fi abilitățile de conducere, de
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gestionare a timpului și capacitatea de a accepta critici constructive, contribuind, în același timp la

creșterea stimei de sine și reziliența acestora. În plus, participarea la astfel de activități cultivă

dezvoltarea socială. Nu în ultimul rând, participarea la activități extracurriculare le oferă elevilor

oportunități de a experimenta importanța implicării în comunitate. Înțelegerea beneficiilor activităților

extracurriculare îi poate ajuta pe elevi să identifice activitățile la care să participe, pentru a le sprĳini

dezvoltarea școlară și personală.
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PROMOVAREAUNITĂȚII ȘCOLARE ÎNPERIOADA ONLINE

Prof. înv. primar Pravăț Paula-Rocsana

Școala Gimnazială ”Nae A. Ghica”, Rucăr, Argeș

Școala este un element esențial al oricărei comunități prin resursele umane pe care le

are, dar și prin spațiile de învățare disponibile. O școală/grădiniță responsabilă este garantul

dezvoltării permanente a comunității. Școala nu poate funcționa bine fără sprĳinul comunității,

aceasta reprezintă o resursă, oferindu-și serviciile și altor membri ai comunității pe lângă tinerii

școlarizați și contribuind astfel la dezvoltarea comunității și altfel decât prin realizarea educației

formale.

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ,

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții,

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală.

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul

căreia acestea se desfășoară.

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia,

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii.
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O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față de

serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt

sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite.

Învățarea online, o astfel de provocare și pentru cadrele didactice de la gradinita noastră, care au

reușit să se adapteze în scurt timp la cerințele actuale și au planificat, organizat și desfășurat activități

educative folosindu-se de mĳloacele moderne de predare. Multe din activitățile zilnice au fost transformate și

adaptate pe placul preșcolarilor ce frecventează – chiar dacă acum doar online – unitatea noastră de

învățământ. Acolo unde a fost cazul, s-au propus materiale adaptate nu doar nivelului de vârstă, ci și nevoilor

speciale ale copiilor cu CES. Activitățile propuse de cadrele didactice au fost însoțite de explicații detaliate,

folosindu-se imagini sugestive preluate de pe site-uri educaționale și adaptate tematicilor abordate.

Unele dintre colege au realizat filmulețe proprii pe care le-au oferit părinților drept model de activitate.

Sursele de inspirație au fost variate: precum medii colaborative de genul Twinkl, Kidibot,

Kinderpedia, Kidsopia, Piticlic, Didactic, Pinterest, videoclipuri educative găsite ca sugestii în grupurile

de discuţii ale educatoarelor la nivel naţional, materiale, aplicații, instrumente digitale propuse de

digital.educred.ro .O altă provocare pe care cadrele didactice din grădiniță este menținerea unei stări de

spirit sănătoase a copilului și a familiei cu care își petrece acesta timpul. Feedback-ul și produsele finale,

sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, au fost postate pe fiecare grup de discuție a

părinților. Diseminarea tuturor activităților se va face atât în mediul online (pe diverse portaluri de

specialitate) cât și în activitățile educative din comisiile metodice de specialitate, cercuri pedagogice.

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre,

deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid.
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Jocurile video ca experiențe narative

Prof. Anca Davidoiu-Roman

Colegiul Național „Gh. Lazăr”, București

Ce se află dincolo de panica morală pe care o stârnesc jocurile video în rândul părinților și al

profesorilor? Ele sunt, de regulă, privite ca o formă de divertisment care devorează timpul adolescenților,

îi îndepărtează de lectura cărților, le produce dependență, îi împiedică să deprindă abilități sociale și de

comunicare și care poate fi chiar responsabilă de eșecurile școlare. Cu toate acestea, jocurile video

constituie un fenomen social și cultural intrat în atenția cercetărilor academice de ceva vreme și care

merită mai mult decât clișeele pe care le știm.

Cea dintâi dificultate în studiul jocurilor video este pur teoretică: ce înseamnă experiența

videoludică? În mod evident, problema a fost abordată din perspectiva teoriei jocului. Astfel, jocul video

nu ar fi altceva decât …un simplu joc, o „acțiune sau activitate efectuată de bunăvoie înlăuntrul anumitor

limite stabilite, de timp și de spațiu, și după reguli acceptate de bunăvoie, dar absolut obligatorii, având

scopul în sine însăși și fiind însoțită de un sentiment de încordare și bucurie, și de ideea că «este altfel»

decât «viața obișnuită»” (Johan Huizinga, Homo ludens: o încercare de determinare a elementului ludic al

culturii, 1938), înscrisă așadar în ceea ce teoreticianul olandez numea „sfera ludică”. Conceptele acestuia,

cum sunt „agôn”, „mimicry”, „paidia”, „ludus”, au foste reluate în literatura de specialitate pentru a

explica, defini și clasifica mecanismele, regulile, aspectele tehnice și experiența imersivă pe care ele o

oferă. Pentru alți cercetători, cum este Alain le Diberder, director de programe al canalului arte, jocurile

video ar reprezenta o „a zecea artă”, apropiindu-le de o experiență pur estetică; dincolo de aspectele

estetice proprii, să nu uităm că ele au influențat în mod major arta contemporană și receptarea ei. În fine,

o altă abordare este cea care ne interesează în lucrarea de față, și anume jocul video ca experiență

narativă, împrumutând, pentru o atare definiție, un cadru interpretativ la limita dintre semiotică,

naratologie, teoria artei, teoria comunicării. Noutatea experienței jucătorului, care este în același timp

erou, cititor și autor al narațiunii pe care o trăiește virtual și o produce, aduce în discuție mai vechile forme

de narațiune, livrescă și filmică, dar le și depășește.

Perspectivele oferite de naratologie despre modul de funcționare a unei povestiri literare sunt

mai mult sau mai puțin utile în privința jocurilor video. Astfel, dacă „la nivelul cel mai înalt de

generalitate opera literară prezintă două aspecte: ea este în același timp o poveste și un discurs” (Tzvetan

Todorov, Categoriile narațiunii literare, 1966), experiența virtuală oferită jucătorilor de noile media este

mult mai complexă și decurge din combinarea unei intrigi programate cu modul în care jucătorul

interacționează cu această lume virtuală.
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Narativitatea este o variabilă în jocurile video, depinzând de tipul de joc și de modalitățile de a

juca. De cele mai multe ori, intriga este foarte simplă, minimală, un pretext care oferă jucătorului un

cadru narativ vag și un scop pentru a îndeplini o serie de acțiuni: să sară, să alerge, să lovească, să tragă

etc., fără să se preocupe de integrarea lor într-o poveste. Jocurile de luptă, cursele de mașini, shooterele

intră în această primă categorie, la care mai importante sunt obiectivele (scorul, timpul, viteza,

motricitatea). Plăcerea performanței fizice la aceste jocuri le apropie mai curând de sport decât de

lectură. De altfel, practica socială a acestui tip de jocuri cărora nu le este necesară o poveste este

dominată de turnee și competiții, iar imersiunea fizică este din ce în ce accentuată de dispozitive tehnice

care fac sensibile mișcările mâinii. Un exemplu este clasiculMario Bros. (Nintendo, 1983), Mario este un

instalator italo-american care, împreună cu fratele său, Luigi, primește misiunea de a elimina creaturile

care bântuie prin sistemul de canalizare new-yorkez.

Sursa foto: http://www.jocuriclasice.ro/mario-bros/

Jocurile video cu poveste „completă” par mai apropiate de prototipul narativ literar, așa cu a fost

el descris de Aristotel, în „Poetica”: o stare inițială, un agent/ actant, o serie de schimbări orientate în

timp și produse de anumite cauze, desfășurate până la un rezultat final. O parte dintre aceste jocuri au

fost adaptate pentru marele ecran, ceea ce dovedește existența unei narațiuni extrapolabile8. Povestea

este scenarizată prealabil și ideea de evoluție spre un scop/un deznodământ, este foarte marcată. Aici,

rezultatul unui episod constituie baza următorului, dar fiecare episod are un singur final posibil și

necesar pentru a putea continua. Acțiunile se acumulează nu numai sub forma scorului și a nivelului, ci

și sub forma unor obiecte necesare (arme, armuri, truse de prim ajutor) sau trofee. Există deci o

continuitate spațio-temporală – indice al narativității, de asemenea – pusă în relief de grafica ori de

sound designul atent concepute pentru a ancora jucătorul într-o ambianță evocatoare. La nivel funcțional,

inserarea într-o narațiune rezolvă așadar în mod simplu mai multe aspecte: explică regulile lumii

virtuale și mĳloacele de care jucătorul dispune, oferă un context spațio-temporal, furnizează obiective,

ritmează acțiunea și propune un deznodământ

8 Mortal Kombat (1995), Lara Croft: Tomb Raider (2001), Prince of Persia: The Sands of Time (2010), Assassin’s
Creed (2016) etc.
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Prototipul narativ literar funcționează în aceste jocuri în două variante: narațiune închisă și

narațiune deschisă.

În clasicul DOOM (id Software, 1993-1996), eroul, un soldat spațial fără nume, se luptă cu forțele

răului pentru a supraviețui. Metal Gear Solid (Konami Computer Entertainment Japan, 1998) urmărește

aventurile lui Solid Snake, un soldat infiltrat într-o fabrică de arme nucleare pentru a neutraliza o

amenințarea teroristă a FOXHOUND, o unitate rebelă de forțe speciale. Snake trebuie să elibereze doi

ostatici, să înfrunte teroriștii și să-i oprească de la a lansa o bombă nucleară. Acțiunea din Wolfenstein:

The New Order (MachineGames- Bethesda Softworks, 2014) se desfășoară într-o istorie alternativă, în

Europa anilor ’60, cu naziștii câștigând al Doilea Război Mondial și conducând lumea. Protagonistul

jocului este veteranul William "B.J." Blazkowicz, care încearcă să-și salveze echipa și să pună capăt

dominației naziste. Producția acestor jocuri este complexă și include mĳloace cinematografice; de altfel

trailerele celor mai noi jocuri video concurează estetic cu cele ale filmelor și insistă asupra elementelor

narative, nu asupra aspectelor tehnice ale jocului. Trailerul lui Wolfenstein: The New Order
9 prezintă o

ucronie, punctul de plecare a jocului, reinterpretând imagini de arhivă. Obiectivul este să dea un

puternic sens narativ unor acțiuni repetitive, în fond (lupta cu un adversar). Ficțiunea face ca jocul să

inducă un efect de realitate și să accentueze componenta empatică a jucătorului. De vreme ce acesta

cunoaște deja deznodământul, plăcerea lui vine din modul în care își îndeplinește obiectivele,

concentrându-se asupra circumstanțelor. Este oarecum asemănătoare cu plăcerea cititorului de literatură

serială: nu atât finalul contează, ci modalitatea în care ajungi la el.

Captură Youtube

9 https://www.youtube.com/watch?v=JA1QB-h1c4I
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Odată cu dezvoltarea tehnologică, bugetele mari și „ucenicia” culturală a jucătorilor sporită, au

crescut și așteptările acestora în privința intrigii: ei trebuie să se simtă implicați din punct de vedere

narativ și emoțional. Dacă jocurile cu narațiune închisă sunt similare formelor narative tradiționale, de

vreme ce jucătorul trebuie să găsească cel mai bun mĳloc pentru ca desfășurarea poveștii lui să coincidă

cu desfășurarea poveștii prevăzută de scenariști, jocurile cu narațiune deschisă au alegeri narative multiple

și seamănă cu narațiunile moderne. Aceste jocuri se sprĳină pe ideea lumilor posibile preluată din

semiotica textuală. Umberto Eco a reprezentat textul ca un sistem de noduri sau „articulații” la care este

așteptată cooperarea interpretativă a cititorului, ce configurează un posibil curs al evenimentelor

(Umberto Eco, Lector in fabula. Cooperarea interpretativă în textele narative, 1979). Poate că experiența

videoludică de acest tip va da în fine formă utopiei Cititorului (citește Jucătorului) Model, care creează

plecând de la frame-uri date diverse povești, câte una pentru fiecare…Astfel, în loc să impună jucătorului

o narațiune unică, aceste jocuri oferă posibilitatea de a alege o desfășurare narativă sau alta, cu implicații

asupra înlănțuirii acțiunilor și asupra finalului.

Heavy rain (Quantic Dream, 2010) ilustrează perfect această nouă formă de narativitate:

jucătorul poate incarna patru avataruri diferite, care îl caută pe criminalul în serie Origami, iar deciziile

pot schimba povestea – există nu mai puțin de 18 finaluri alternative. Jocul oferă, cum e firesc, mai

multe posibilități dialogale („branching dialogues”). Un alt exemplu potrivit este jocul Life is strange

(Dontnod Entertainement, 2015), intitulat inițial What If, dar redenumit pentru a nu fi confundat cu

filmul omonim. În joc, o adolescentă, Maxine Caulfield, care studiază fotografia la un liceu de arte din

Arcadia Bay, descoperă că are puterea de a da timpul înapoi. În timpul unui curs, Maxine are viziunea

orașului distrus de o tornadă. La toaletă, asistă speriată la uciderea unei fete de către un coleg de clasă,

moment în care își descoperă abilitatea. „Refăcând” trecutul, o salvează pe fată și află că era prietena ei

din copilărie, Chloe. Pe parcursul câtorva zile, în care verifică variate posibilități narative care să rezolve

problemele ce apar în jur, Max se simte din ce în ce mai rău. Finalul o confruntă pe Maxine cu ideea

teribilă că tornada se naște exact din jocul ei cu timpul, dar și cu ultima alegere: fie nu mai intervine și

Chloe moare, fie intervine, dar întreg orașul este distrus.

Ideea de narațiune ca multivers există, de altfel, de dinainte de jocurile video: apare, de pildă, la

Jorge Luis Borges, în „Grădina potecilor ce se bifurcă” (1941). Ts’ui Pên scrie o carte-labirint: „în toate

ficțiunile, ori de câte ori un om se întâlnește cu diverse soluții, alege una și le elimină pe celelalte; în cea

a lui Ts’ui Pên, aproape de nepătruns, le alege – în același timp – pe toate. Creează astfel, diferite

viitoruri, diferite timpuri, care se înmulțesc, de asemenea, și se bifurcă.” Romanul lui Ts’ui Pên a putut

părea haotic și confuz cititorilor, dar iată cum tehnologia videoludică împlinește un vis al lui Borges,

Aleph-ul său metaforic, imposibila carte totală.

O altă categorie de jocuri o constituie cele evolutive, în care nu mai există o poveste ancoră, ci o

lume plină de intrigi potențiale. Jucătorul nu mai este condiționat de o narațiune cu un punct culminat

și un deznodământ, ci este liber să interacționeze fie cu ceilalți jucători online (MMORPG), fie cu
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jucători creați de o inteligență artificială (IA). Acest fapt creează enorme posibilități narative. În

contestatul Grand Theft Auto (Rockstar Games, 1997-prezent), misiunile îndeplinite fac jucătorul să

progreseze în scenariu și să poată juca alte misiuni, pentru a descoperi alte zone urbane, a dobândi arme

sau bani pe care îi poate investi la bursă sau în proprietăți. În același timp însă, există și posibilitatea de a

vagabonda prin oraș fără a-și face grĳi în legătură cu dezvoltarea narațiunii. Jucătorul este interesat însă

să-și dezvolte avatarul, iar acest lucru se întâmplă prin acumularea de interacțiuni cu mediul, mediu care,

în cazul MMORPG, rămâne „acolo” și evoluează chiar dacă jucătorul nu este conectat. Este, putem spune,

un joc fără sfârșit…

Atât cititorul, cât și jucătorul își pierd sentimentul propriei existențe, trăind conflictul și

empatizând cu personajele „ca și când” ar fi autentice, indiferent de persoana la care „se povestește”.

Totuși, în ceea ce privește jucătorul, imersiunea în lumea ficțională este mai profundă: el este personajul

și lui i se întâmplă povestea, chiar dacă „se privește” din exterior. Referitor la perspectiva narativă,

putem afirma că poziția avatarului exprimă, cel mai adesea, punctul de vedere. În jocurile de tip SIMS

(Maxis & Electronic Arts, 2000-prezent) noțiunea de avatar dispare în favoarea perspectivei narative

omnisciente și omnipotente: jucătorul trebuie să construiască nu o intrigă individuală, ci universul unei

întregi comunități, devenind autorul care scrie povestea unei lumi căreia nu îi aparține, dar al cărei zeu

creator este.

În concluzie, narativitatea în jocurile video este variabilă și, în cazul celor cu „poveste completă”

poate fi ori statică, prescrisă de scenariu, ori dinamică, produsă prin interacțiunea jucătorului cu mediul

virtual. Oricum ar fi, indiferent de gradul mai mic sau mai mare de narativitate, angajamentul unui

gamer este total în lumile virtuale, care adăpostesc, în plus, o mare diversitate de practici culturale,

insuficient explorate. Pentru a răspunde, în cele din urmă, și la întrebarea inițială, putem da exemplu

jocurile de tip MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game), în care jucătorul poate avea

experiențe pedagogice atunci când jucătorii colaborează și se organizează pentru a învinge antagoniștii,

pentru a avea cel mai bun parcurs sau pentru a trece la alt nivel, experiențe narative când își povestesc

aventurile sub formă de text sau de video, experiențe sportive de tip competitiv, experiențe de negociere

când vând sau cumpără bunuri virtuale, experiențe identitare când se organizează banchete, sărbători

virtuale, experiențe de management al resurselor etc. Câteodată, jucătorii se întâlnesc „IRL” (in real life),

după ce s-au cunoscut „IG” (in game), confruntându-și imaginile virtuale cu cele adevărate; se nasc astfel

grupuri și practici sociale noi care par să contrazică total teza postmodernistă a cyberspațiului ca de-

realizare a lumii reale.
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POVEŞTILE CREATE DE PREŞCOLARI

ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII

PROF. ÎNV. PREŞC. TODEA SIMONA COSMINA
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Alba Iulia

Creativitatea este o trăsătură general umană; fiecare persoană posedă însuşirile care îi vor permite să facă
acte creative, la niveluri diferite de realizare, deoarece potenţialul creativ este o variabilă normal distribuită în
rândul populaţiei, aşa cum este şi inteligenţa, de exemplu. Creativitatea nu înseamnă doar receptarea şi consumul
de nou, ci în primul rând crearea noului. Dezvoltarea creativităţii este o componentă a învăţământului formativ,
un obiectiv esenţial al educaţiei contemporane. Conştientizarea conceptului de creativitate, înţelegerea sa în
termeni operaţionali şi punerea în valoare cu toate consecinţele instructiv educative este deosebit de importantă
pentru orice educator, de la orice nivel al sistemului de învăţământ.
J.P. Guilford consideră că toţi indivizii posedă în anumite grade toate capacităţile, excepţie făcând doar cazurile
patologice. Când vorbim de o conduită creativă ne referim la toată lumea nu la un om unic. C. Gowan şi G. D.
Demos, în urma cercetărilor efectuate, afirmau: ,,Copiii sunt creativi în mod natural şi aşteaptă doar atmosfera
propice pentru a-şi manifesta creativitatea.’’ În 1967 Vâgotski scria că tot ceea ce depăşeşte în viaţa de toate zilele
limitele rutinei şi cuprinde măcar un dram de noutate, poate fi numit proces creator. Recunoscută fiind astfel
universalitatea potenţialului creator, este deschis un spaţiu larg cercetării în acest domeniu.Vârsta preşcolară se
caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ, iar dacă nu este fructificat duce la pierderi mari, recuperările
ulterioare putând fi doar parţiale şi adesea minimale.
Astfel, creativitatea nu e ceva ce poate fi învăţat, însă este cu siguranţă ceva ce poate fi exersat şi dezvoltat de
timpuriu. În funcţie de capacităţile noastre de utilizare a cunoştinţelor şi de memorare ne îmbogăţim stocul de
idei, din care răsar mai apoi concepte noi. Copilul trebuie să asimileze conţinuturile şi formele eredităţii sociale în
procesul dezvoltării sale fizice, motrice, intelectuale, afective şi sociale. Aceasta înseamnă a veni în întâmpinarea
trebuinţei de independenţă a copilului, a spiritului său de observaţie, de investigaţie şi de descoperire, a
curiozităţii lui, a tendinţei de a căuta şi a găsi, prin elaborări personale, soluţii la problemele mărunte ale vieţii din
grădiniţă şi din familie. Astfel de rezolvări sunt personale şi constituie expresia resurselor psihologice pe care el le
posedă în domeniul cognitiv, afectiv şi acţional. Asigurându-i-se condiţiile optime copilul poate să devină creator
în găsirea modalităţilor personal-originale de expresie motrică, grafică, verbală, în procesul dezvoltării sale fizice
şi psihice.
Metodele de dezvoltare a creativităţii sunt diverse şi pot fi utilizate la toate domeniile de activitate din
învăţământul preşcolar, în strategia didactică trebuind să predomine stimularea atitudinii interogative a
preşcolarilor. Ea favorizează gândirea divergentă, ca factor de bază al potenţialului creator. Strategia
problematizantă trebuie să predomine celei expozitive. Activizarea predării presupune utilizarea unor metode,
tehnici şi procedee care să îl implice pe preşcolar în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii,
stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru activităţile din grădiniţă, în sensul formării lui ca
participant activ la procesul de educare. Astfel copilul este ajutat să aplice în diferite situaţii de viaţă ceea ce a
învăţat, înţelegând lumea din jurul său.

Am ales această temă pornind de la modul în care este structurat chiar curriculumul pentru învăţământul
preşcolar. Abordarea curriculară pe domenii de dezvoltare şi pe domenii experienţiale subliniază importanţa
stimulării creativităţii chiar de la vârsta preşcolară. În lucrarea de faţă am vrut să arătăm că învăţându-i pe
preşcolari să fie creativi le stimulăm şi potenţialul intelectual şi le asigurăm premisele necesare pentru dezvoltarea
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ulterioară atât a capacităţii de învăţare, cât şi a gândirii critice. Aceste abilităţi vor fi valorificate atât în cadrul
activităţii de joc, cât şi în cadrul activităţii de învăţare specifice acestui nivel de dezvoltare. Prin strategiile
didactice de tip creativ venim şi în întâmpinarea trebuinţei de independenţă a copilului, a spiritului său de
observaţie, de investigaţie, de descoperire, a curiozităţii lui, a trebuinţei de a căuta şi a găsi, prin elaborări
personale, soluţii la problemele mărunte ale vieţii din grădiniţă şi din familie.
Activităţile în care copiii compun şi expun într-o manieră relativă şi personală, întâmplări, aspecte sau fapte
legate de viaţă, de preocupările sau cunoştinţele lor constituie povestirile create de copii. Ei sunt puşi în situaţia de
a închega o naraţiune simplă, de a expune faptele într-o înlănţuire logică şi de a găsi formule de exprimare
adecvate. Poveștile stimulează afectivitatea, fundamentală în formarea caracterului moral.
Preşcolaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde cea mai importantă experienţă educaţională din viaţa unei
persoane, pe parcursul ei înregistrăm ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea individualităţii umane şi unele
dintre cele mai semnificative achiziţii ce vor avea ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale. De
aceea, una din dimensiunile esenţiale pentru întreaga dezvoltare şi afirmare a personalităţii este creativitatea.

Criteriile cel mai frecvent indicate pentru a aprecia că un produs este creativ sunt: noutatea, unicitatea,

originalitatea, valoarea, utilitatea socială. Referindu-se la creativitatea copiilor, T. Amabile crede că mediul social
(familia şi şcoala) poate avea un impact semnificativ asupramotivaţiei (deci şi asupra creativităţii) şi că este mult mai
uşor pentru părinţi şi pentru profesori să amelioreze mediul unui copil decât să-i modifice personalitatea sau să-i
mărească apreciabil resursele de talent. Astfel, părinţii care stimulează independenţa copiilor, care nu sunt excesiv
de protectori sau autoritari, care încurajează copiii în afirmarea opiniilor proprii au copii mai creativi decât cei ale
căror relaţii cu copiii lor sunt reci, dominatoare şi care tind să limiteze libertatea acestora. În mod paradoxal însă,
sunt citate şi cazuri în care persoanele înalt creative au provenit din medii considerate ca fiind extrem de nefavorabile
creativităţii. Creativitate depinde de personalitatea şi aptitudinile fiecărui individ: comportament, activitate psihică
creativă, stil creativ, creativitatea de grup. Creativitatea reprezintă capacitatea de a realiza produse noi, originale,
neobişnuite, prin combinări, recombinări prin reprezentare; aceasta există într-o oarecare măsură în noi si va ieşi
la iveală atunci când ne găsim într-o stare psihică confortabilă. Dacă reuşim să gândim în linişte şi libertate vom
descoperi că, aşa cum spunea Einstein: ,,A crea este a vedea ce văd şi alţii şi a gândi ce nu a mai fost gândit de
nimeni.”

Pentru a realiza obiectivele legate de creativitate este necesar a cultiva la copii curajul de a încerca şi
perseverenţa, să-i încurajăm, să-i stimulăm şi să-i motivăm pentru a continua o activitate sau alta. Este necesar a
fi depăşite rigidităţile metodologice, prejudecăţilor, conformismul critica permanentă a ideilor originale şi trebuie
încurajate iniţiativele personale în descoperirea noului, încercările de îmbogăţire a sensului şi semnificaţiilor
lucrurilor şi fenomenelor, de descoperire a unor legături inedite.

În cele ce urmează sunt prezentate patru dintre povestioarele create de copiii preşcolari de grupămare:

PRIMA ZI LA GRĂDINIŢĂ

A.F. 5 ani şi 8 luni

,,Astăzi este prima zi de grădiniţă după o vacanţă lungă şi distractivă. Mă bucur că mi-am

reîntâlnit colegii din grupa mare. Deodată ne cheamă la masă. Eu m-am aşezat lângă o fetiţă pe nume Ioana. Ioana

şi-a luat două felii de pâine cu dulceaţă, iar eu doar una mică. Ioana era plină cu dulceaţă până la urechi. Era tare

amuzantă Ioana!
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Când am terminat mâncarea ne-am dus în sala de grupă. Începea activitatea. Copiii povestesc întâmplări

amuzante din vacanţă. Eu îi spun doamnei că în vacanţă m-am jucat cu căţeii mei şi a fost foarte relaxant, dar am

învăţat şi să citesc deja. Doamna a fost foarte mândră de mine.

Ce frumoasă a fost prima zi de grădiniţă!’’

IARNA

C.A. 5 ani şi 7 luni

,,Era iarnă. Iar eu am ieşit afară din casă ca să fac un om de zăpadă, cu bulgări mari, foarte mari. Deodată s-a auzit

un sunet.

- Cip, cip, cirip! Era o păsărică.

- Ce s-a auzit? Apoi l-am chemat pe Pichi, căţelul meu, şi am plecat să căutăm păsărica.

- Vai de mine! Săraca păsărică! Îi era rupă aripa. Atunci i-am strigat pe părinţii mei, dar nimeni nu mi-a

răspuns. Deodată, apare omul de zăpadă pe care îl făcusem în curte.

- Cine eşti?

- Omul de zăpadă făcut de tine.

- A, da, acum îmi amintesc, dar părinţii trebuiau să vină, de ce nu au venit?

- Cred că sunt ocupaţi cu alte treburi.

- Bine! Acum să lăsăm asta şi să ducem păsărica în casă la căldură, să-i leg aripa şi să o las acolo până la

primăvară când se va face cald.

- Dar eu nu pot intra în casă. Mă voi topi.

- Bine! Rămâi afară şi după ce îmi termin treaba voi ieşi cu Pichi şi ne vom juca până seara.

- Cu bine, omule de zăpadă!”

IARNA

C.C. 5 ani şi 11 luni

,,Afară era foarte frig, era iarnă. Eu şi tatăl meu ne îndreptam spre grădiniţă. Pe râul Mureş, am văzut o răţuşcă

aproape îngheţată de frig. Era singură. Atunci l-am rugat pe tatăl meu să luăm răţuşca acasă, dar nu puteam

ajunge la ea deoarece apa era îngheţată şi era foarte riscant ca gheaţa să se rupă. M-am gândit să chemăm un

scafandru cu haine groase să salveze raţa. Am sunat la 112 să trimită scafandrul. Acesta a ajuns şi gheaţa s-a rupt

cu el dar totuşi a reuşit să salveze răţuşca. Am luat-o acasă să o îngrĳesc. Am aşezat-o pe o păturică groasă, i-am
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dat mâncare şi apă călduţă. Zi de zi aveam grĳă de ea şi îmi petreceam timpul cu ea. A trecut iarna şi răţuşca s-a

făcut bine; era fericită. Am hotărât să îi dau drumul pe râu, dar pentru că nu ştiam unde sunt părinţii ei, am

chemat un detectiv, un scafandru şi un poliţist să îi găsească părinţii. Aceştia erau pe râu, detectivul a întins

frânghia şi a lăsat puiul de raţă cu mama şi tatăl ei.

Şi răţuşca a trăit fericită până la adânci bătrâneţi alături de părinţii ei.’’

VEVE VEVERIŢA

C.A. 6 ani

,,A fost odată ca niciodată o veveriţă care se numea Veve Veveriţa. Ea trăia într-o pădure din

România, o pădure foarte mare, şi deasă, şi plină de copaci.

Într-o zi Veve Veveriţa s-a dus să culeagă ghinde ca să-şi facă provizii pentru iarnă. Sub un copac s-a întâlnit cu

prietenii ei lupul Lupişor, ursuleţii Ursufleţ şi Ursucreţ şi vulpiţa Vicleniţa, care au chemat-o la joacă. Dar

veveriţa noastră le-a răspuns că e foarte ocupată să culeagă ghinde. Prietenii i-au urat mult spor la adunat şi au

plecat să se joace. Adunând însă prea multe ghinde, coşul veveriţei s-a rupt şi ghindele au căzut pe jos. Atunci au

venit prietenii ei şi au ajutat-o să le pună înapoi şi să le ducă acasă, apoi s-au jucat împreună.

E bine să ai prieteni!

Sfârşit!’’

Toţi copiii sunt creativi. Stimulându-le inventivitatea, îi ajutăm să găsească singuri soluţii la problemele cu care se
confruntă şi să devină mai siguri pe ei. Activităţile în care copiii compun şi expun într-o manieră relativă şi
personală, întâmplări, aspecte sau fapte legate de viaţă, de preocupările sau cunoştinţele lor constituie povestirile
create de copii. Ei sunt puşi în situaţia de a închega o naraţiune simplă, de a expune faptele într-o înlănţuire logică
şi de a găsi formule de exprimare adecvate. Paul Hazard, polemizând cu adulţii neînţelegători ai universul specific
copilului, a spus: ,,Ce departe se află împărăţia copiilor! Ei au bogăţia a tot ceea ce încă nu posedă, bogăţia
minunilor unui posibil. A imagina nu este pentru ei doar primă plăcere; reprezintă şi semnul libertăţii lor; e elanul
lor vital. Ei îşi proiectează visele pe nori; şi fără grĳi, fără interes, fără poveri, ei se joacă şi sunt fericiţi.’’
Copiii trăiesc cu adevărat întâmplările din poveşti, se identifică cu personajele, iar datoria noastră este aceea de a
le da aripi să zboare în depărtări, să le clădim palate de azur în grădini fermecate în care se plimbă zânele cele bune
sub clarul lunii. Fiecare joc este situat în afara timpului, este o aserţiune adevărată deoarece pentru copil jocul
înseamnă înţelepciunea, după cum spunea L. Blaga, şi de aceea copilul, cu toată seriozitatea, cu maxim de
participare afectivă, intelectuală se joacă ,,de-a…’’. Organizate că activităţi comune cu întreaga grupă, sau pe
grupuri mici de copii, povestirile copiilor constituie un exerciţiu de compunere şi trebuie privite ca un produs al
creativităţii copiilor, care trebuie stimulat şi dezvoltat.
Obiectivele urmărite la acest gen de activităţi sunt: dezvoltarea gândirii creatoare a copilului în alegerea
subiectului povestirii a personajelor şi acţiunilor; redarea unor povestiri noi pe baza structurii modelului dat;
înlănţuirea logică a ideilor în cadrul povestirii; stimularea capacităţii de exprimare corectă, originală; dezvoltarea
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interesului copilului pentru latura artistică; cultivarea interesului pentru textul literar; trezirea interesului de a
compune ei înşişi povestiri şi de a le istorisi celorlalţi copii.
Se remarcă de asemenea şi în planul limbajului incoerenţa expresiei: prezenţa conjuncţiei ,,şi’’, a unor aglomerări
ale verbelor, nu se respectă topica în cadrul propoziţiei; utilizarea unor cuvinte al căror sens nu este pe deplin
cunoscut în contexte improprii, se foloseste persoana a treia, repetiţii, interogaţii, se utilizează dialogul, nu se
foloseşte metafora sau epitetul, structurile gramaticale orale nu sunt corect folosite; crearea unor noi cuvinte,
exprimarea nu este clară, concisă.
Prin exersare, copiii vor crea povestiri mult mai expresive, mai ordonate, mai profunde. În timp se va înregistra o

mai mare detaşare de ceea ce au trăit, de ceea ce li s-a spus la grădiniţă, un efort creativ de individualizare a

compoziţiei.

Înaintea oricărei activităţi prin care se urmăreşte stimularea creativităţii verbale a copiilor, ar trebui să se ţină

cont de câteva cerinţe:

� încurajarea copiilor să simtă, să trăiască afectiv farmecul povestirilor, atât sub aspectul conţinutului epic,

cât şi sub aspectul expresivităţii verbale;

� antrenarea, încurajarea şi activizarea tuturor copiilor să se exprime liber, spontan, ori de câte ori au

ocazia, astfel stimulându-li-se gustul pentru povestire, învăţându-i să comunice impresii între ei, stări emoţionale;

� aplicarea unor metode de creativitate ca braiwriting sau braistorming, care oferă copiilor posibilitatea

manifestării libere, spontane a imaginaţiei membrilor grupului, creşte productivitatea creativităţii individuale,

acţionând ca o soluţie de grup;

� iniţierea de exerciţii, căutarea de subiecte ordonate, organizate metodic care să declanşeze expresia

copiilor (compoziţii colective verbale, o expresie cunoscută, evenimente comune mai multor povestiri, personaje

întâlnite în mai multe povestiri sau compoziţii individuale verbale, aşa-zisele povestiri de situaţii, care propun

copiilor elemente ale unor structuri mai libere, care trebuie organizate de povestitor);

� nu cantitatea povestirilor este importantă, ci calitatea lor; firul epic al unei povesti poate fi schimbat de

către copil de la o zi la alta;

În poveştile create de copii, important este să fie încurajate ideile acestora, reale sau fantastice, să se îndrume cu

tact exprimarea spontană, să se stimuleze potenţialul creativ al fiecărui copil, educatoarea fiind ea însăşi un model

de creativitate.
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1 DECEMBRIE

-activitate extrașcolară-

-referat-

Toronilă Robert-Nicușor

Școala Primară, Sat Crângu-Nou, Com. Ciocani

Activitatea extrașcolară este foarte importantă pentru elevi, deoarece îi dinamizează pe aceștia

și le dezvoltă cultura generală, asimilând informații printr-un alt mod față de clasica activitate de

predare-învățare. Activitatea pe care o vom desfășura la clasă este destinată zilei de 1 Decembrie, ZIUA

NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, care se va desfășura în sala de clasă. Data de 1 Decembrie 1918 este una

importantă în istoria României și are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi

marchează un eveniment istoric foarte important. În această zi, românii de pretutindeni sărbătoresc pe

stradă, la paradele militare ori acasă alături de cei dragi.

Pentru început se va prezenta elevilor planul pe care îl vom desfășura pentru această activitate

(vizionarea unui filmuleț, intonarea unui cântecel și personalizarea unui tricou):

Filmulețul pe care îl vom viziona le va oferi copiilor informații pe înțelesul acestora, despre

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI (https://youtu.be/zQvnyCmP5Ds). La sfârșitul vizionării

videoclipului le voi adresa copiilor întrebări pe baza a ceea ce au văzut și au ascultat, pentru a verifica

dacă elevii au dobândit informațiile necesare despre ziua de 1 Decembrie.

Cântecelul pe care îl vom intona (https://youtu.be/vBbDFAD91Yo) este despre portul românesc.

În timpul intonării cântecului, la televizor va derula un videoclip cu diferite porturi românești

(https://youtu.be/1GPP5ozECLE), apoi le voi spune copiilor să fie atenți la motivele tradiționale de pe

fiecare costum popular pentru a continua cu personalizarea tricoului. Împreună cu elevii vom

personaliza un tricou alb, cu diferite motive tradiționale, care vor fi desenate cu carioca, apoi vom

desena o inimă care va fi colorată/pictată în culorile tricolorului. Între timp le voi explica copiilor

semnificația fiecărei culori (roșu/galben/albastru), ca mai apoi fiecare elev își va picta pe palmă culorile

tricolorului și își va lăsa amprenta pe tricou.
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La sfârșitul activității vom face o scurtă recapitulare, apoi elevii vor primi insigne cu „La mulți

ani, România!”.
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CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR

Prof. Zorilă Coculeana,
Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu”Petrila, jud. Hunedoara

Consilierea şi orientarea nu trebuie să se constituie ca un obiect de studiu sau o disciplină şcolară
în înţelesul ei cotidian, ci ca o arie de aplicaţii, dezvoltări practice, experienţe şi atitudini care trebuie
învăţate a fi exersate în viaţă. Învăţarea în sfera acestui domeniu, trebuie să aibă sensul de a învăţa
pentru a şti să faci şi nu a învăţa pentru a şti.

Obiectivele urmărite, reprezintă una din modalităţile esenţiale prin care şcoala trebuie să îşi
urmeze scopul primordial: de proces formativ centrat pe elev, capabilă să valorizeze tipuri diverse de
elevi şi abilităţi, să răspundă nevoilor comunităţii şi să asigure societăţii persoane competente pentru
viaţa privată, profesională şi publică.

Consilierea şi orientarea este un proces subtil de învăţare care-l face apt pe individ pentru
schimbare, tranziţie, (re)adaptare, flexibilitate şi nu doar un receptor pasiv de informaţii. Învăţarea,
dezvoltarea şi adaptarea sunt calităţi universal valabile, prezente până în ultima clipă a vieţii.

Consilierea şi orientarea nu presupune cu necesitate, înlăturarea obstacolelor din calea unei
personalităţi în evoluţie, ci avertizarea individului că acestea există, că majoritatea pot fi evitate şi
învăţarea lui cum să o facă. În această accepţiune, (auto)orientarea, ca proces de informare, evaluare,
educare şi formare profesională, cunoaştere progresivă a lumii muncii şi realităţilor sociale, stabilizarea
individuală pentru valori şi atitudini morale, trebuie avută în vedere şi stimulată.

Activităţile de orientare urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea tânărului cu cunoştinţe şi
abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere.

Consilierea este şi o formă de socializare şi/sau învăţare socială prin faptul că oferă indivizilor
noi experienţe şi informaţii prin care aceştia pot să-şi contureze mai bine şi să-şi dezvolte identitatea şi
imaginea de sine, să se integreze cu succes şi într-un mod care să le aducă satisfacţii sau să le faciliteze
depăşirea anumitor contexte critice ale vieţii.

De-a lungul ciclurilor educaţionale, toate disciplinele îşi asumă o parte din responsabilitatea
privind dezvoltarea în plan personal, social şi profesional al elevilor şi pentru achiziţionarea abilităţilor
necesare succesului şi reuşitei. În cadrul Consilierii şi orientării preocuparea pentru cele trei arii de
dezvoltare devine centrală, focalizarea pe acestea fiind explicită. Elevii beneficiază de conştientizarea
conexiunilor între ceea ce învaţă şi utilitatea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite pentru viaţa reală.
Conştientizarea transferului de abilităţi şi cunoştinţe în viaţa reală sporeşte motivaţia şi interesul pentru
învăţare al elevilor.

Activităţile de orientare trebuie să vizeze educarea tinerilor pentru independenţă şi flexibilitate
în cinci domenii de competenţă:

a) cunoştinţe despre sine;
b) comunicare şi abilităţi sociale;
c) informaţii ocupaţionale;
d) luarea deciziei;
e) rezolvare de probleme.
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Rolul consilierii şi orientării consistă în:
- a acorda celor aflaţi în situaţii de indecizie cu privire la viitorul lor şcolar şi profesional

informaţii credibile, exacte şi direct utilizabile, suport moral şi emoţional;
- a ajuta tinerii să se adapteze cu mai mare uşurinţă la dinamica socială şi economică prezentă;
- a face educaţie antreprenorială;
- a ajuta tinerii să se autodescopere în planul resurselor intelectuale, abilităţilor, deprinderilor,

capacităţilor, aptitudinilor, talentelor ignorate, latente sau neexersate;
- a reduce distanţa dintre lumea şcolii şi a muncii, a scoate instituţia educativă dintr-o relativă

izolare faţă de lumea profesiilor, practica relaţiilor interumane şi viaţa socială;
- a nu le da celor care apelează la serviciile consilierilor false speranţe şi aşteptări exagerate;

realismul şi caracterul practic al consilierii trebuie să fie prevalente;
- a combate stereotipurile vehiculate la profesii (curate – murdare, bănoase – prost plătite, de

înalt statut social – degradante, rezervate anumitor clase sociale etc.);
- a învăţa tinerii ce şi cum să aleagă, a-i face liberi în deciziile lor, pentru că sunt în cunoştinţă de

cauză;
- a sprĳini pe toţi solicitanţii în demersul ameliorării imaginii de sine, pentru ca aceştia să nu

accepte cu uşurinţă statutul de şomer, să nu se simtă vinovaţi de aceasta, frustraţi sau ireversibil
nefericiţi;

- a reduce presiunea emoţională a statutului de şomer, deplasând atenţia spre aflarea de soluţii şi
alternative;

- a acorda o atenţie şi un sprĳin special „grupurilor de risc‖: persoanelor cu anumite forme de
handicap, copiilor străzii, grupurilor minoritare etnic sau religios, fetelor, celor cu niveluri reduse de
educaţie sau formare profesională.

Atingerea scopurilor consilierii şcolar-profesionale nu va duce la un „risc de suprainformare, ci
doar le va furniza beneficiarilor acele date şi instrumente care să le permită să ia decizii singuri, să fie
capabili ca în urma unei inserţii socio-profesionale reuşite viaţa lor să-şi menţină un anumit standard şi
o anumită calitate, să le stimuleze resursele personale de adaptare şi flexibilitate la situaţiile dinamice ale
vieţii.

Procesul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale poate viza aspecte de natură:
- cognitivă: furnizarea de informaţii, formarea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă;
- afectivă: ameliorarea imaginii de sine, cristalizarea unei atitudini pozitive faţă de muncă;
- acţională: luarea deciziei, planificarea şi punerea în practică a opţiunii.
Este important ca în cadrul acestor ore, ambianţa, tipul de relaţii în clasă şi modul de comunicare

să fie informal, natural, apropiat de cel utilizat în situaţii reale. Totodată, fără a abandona sistematic
planificarea pe care şi-a făcut-o, învăţătorul nu va trebui să ezite să dezvolte, cu spontaneitate şi
creativitate, anumite subiecte şi teme propuse de elevi, să dezbată situaţiile întâlnite de aceştia în viaţa
cotidiană, pentru ca astfel de situaţii sunt cele care îi preocupă, le trezeşte atenţia şi le oferă o soluţie, ca
rezultat al unei participări colective la găsirea răspunsului. Va trebui să se ţină cont că acest domeniu
este centrat, într-o mare măsură, pe activităţi, cunoştinţe şi aplicaţii practice.

Programele de Consiliere şi Orientare sunt utile elevilor pentru că le oferă acestora informaţii, le
formează deprinderi şi le dezvoltă experienţa necesară identificării în mediul social a alternativelor
dezvoltării personale şi succesul profesional.
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Toate obiectele de învăţământ prevăzute în curriculum au şi pot fi exploatate în favoarea
Consilierii şi Orientării. Conţinutul disciplinelor şcolare trebuie şi poate constitui un mĳloc indirect de
Consiliere şi Orientare, insuficient explorat încă, pentru că acestea au în mod implicit, un potenţial
adecvat sprĳinirii actului conturării unei opţiuni a elevului pentru o anumită carieră.

Serviciile de consiliere şi orientare organizate în şcoală, ca spaţiu de transfer educativ şi mediu de
socializare, au o mai bună adresabilitate, stabilitate şi satisfacţie a alegerilor făcute de tineri şi o rată de
exactitate a recomandărilor mai înaltă.

Activitatea de orientare şcolară şi profesională urmăreşte două aspecte esenţiale:
a) dezvoltarea personalităţii elevului
b) dezvoltarea carierei elevului.
Dezvoltarea personalităţii elevului se realizează prin:
� formarea şi dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere
� dezvoltarea capacităţii de valorizare maximă a potenţialului propriu.

Dezvoltarea carierei elevului vizează:
� stimularea motivaţiei învăţării continue în scopul dezvoltării propriei cariere;
� dezvoltarea abilităţii de informare privind cariera;
� formarea şi dezvoltarea capacităţii decizionale.

În consecinţă, consilierea şi orientarea şcolară şi profesională vizează informarea şi consilierea
persoanelor cu privire la alegerea rutei şcolare şi profesionale, considerată de către individ, în mod
motivat, ca optimă pentru sine, şi care poate să-i aducă acestuia satisfacţie, un nivel de trai decent,
afirmare personală şi socială, performanţă profesională şi participarea la viaţa publică.

Orientarea şcolară vizează alegerea acelei filiere de educaţie şi formare profesională de care
elevul să beneficieze din plin şi cu cât mai puţine eşecuri.

Orientarea profesională are un caracter limitativ, pentru că ea este dependentă de situaţiile
existente şi/sau posibile de pe piaţa forţei de muncă la un anumit moment. Cu toate acestea, orientarea
profesională trebuie să aibă şi o funcţie anticipativă şi nu să acţioneze doar asupra consecinţelor.

Orientarea şcolară presupune sprĳinirea sau asistarea elevului în procesul alegerii – justificate şi
în consens cu preferinţele şi aspiraţiile sale – a filierelor de studii oferite de sistemul de educaţie şi
formare profesională existent.

Orientarea profesională este procesul maximei sincronizări dintre aspiraţiile personale şi cele
sociale cu privire la muncă, privită ca sursă de satisfacţii individuale şi ca mĳloc de progres economic
general; acest proces presupune: competenţă, competiţie, selecţie, concurenţă, succes, eşec, învăţare,
pregătire profesională continuă, asumarea responsabilităţii.

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională aspiră să-l facă pe elev coparticipant la propriul
destin, prin informare, educare, autoformare, autoorientare, dacă nu chiar autorul acestui demers de
alegere şi dezvoltare a carierei.

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională tinde să rezolve, simultan, două aspecte extrem
de importante în prezent:

- asigurarea echităţii sociale prin democratizarea permanentă a accesului la educaţie şi formare
profesională

- ameliorarea continuă a bunei utilizări a resurselor umane de care dispune societatea.
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Procesul de educaţie şi formare profesională desfăşurat în şcoală constituie puntea necesară
trecerii spre lumea muncii şi viaţa socială adultă.

Într-o lume dominată de globalizare, într-un secol al vitezei în care tehnica evoluează rapid,
când tot mai mulţi oameni îşi fac un crez din proverbul "timpul înseamnă bani", găsim din ce în ce mai
puţin timp pentru copii noştri.

Pe fundalul transformărilor prin care trece societatea umană, importanţa educaţiei capătă
dimensiuni majore. Cei implicaţi în educaţie vor fi responsabili de calitatea omului format şi de
integrarea lui rapidă în viaţa socială.

Educaţia începe în familie, prima colectivitate umană, microgrupul în care începe socializarea
individului şi care trebuie să asigure modelul unui comportament adecvat. Copilul se va umaniza în
funcţie de relaţiile socioafective şi de formele de cultură şi muncă pe care i le prezintă mediul
familial.Climatul afectiv al familiei condiţionează calitatea dialogului emoţional şi răspunsurile
comportamentale ale copiilor.

În familie se găseşte dragostea, educaţia şi disciplina. Rolul familiei este covârşitor.
Părinţii sunt primii educatori, ei le formează cele dintâi comportamente, începând cu noţiunile

de igienă personală şi colectivă, regimul de viaţă, de odihnă şi de muncă. De la cea mai mică vârstă se
monitorizează dezvoltarea proceselor psihice: atenţia, memoria, gândirea, imaginaţia şi deprinderile de
comunicare.

Familia asigură copiilor sentimentul siguranţei şi îi ajută să depăşească obstacolele inerente vieţii,
educându-i să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.

E adevărat: rolul familiei nu poate fi preluat total de nici o altă instituţie, mă refer în special de
aspectul afectiv. Şi totuşi şcoala, a doua instanţă de socializare după familie, preia multe din sarcinile
acesteia.

Dascălul, în calitatea sa nouă de manager, care este tot mai mult promovată de învăţământul
modern, trebuie să conducă cu maximă eficienţă relaţiile cu părinţii, transformându-şi-i în aliaţi şi
colaboratori. El e veriga între şcoală şi familie, e educator şi partener al educaţiei, e consultant al
părinţilor, este "o făclie care se stinge luminând pe alţii".

Se ştie că nici o şcoală nu-şi poate realiza conţinutul, sarcinile şi scopul final dacă nu are sprĳinul
familiei. Modul cum interrelaţionează părinţii şi dascălii îşi pune amprenta pe formarea şi instruirea
copilului. Colaborarea dintre familie şi şcoală presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de
cerinţe şi o unitate de acţiuni, urmărind acelaşi ţel: binele copilului.

Nu trebuie niciodată să uităm că a educa este mai greu decât a instrui. Tocmai în acest sens este
nevoie de colaborarea dintre familie şi şcoală.

Familia susţine, lărgeşte şi adânceşte neîncetat acţiunile educative ale şcolii iar şcoala se sprĳină
permanent pe experienţa de viaţă a copilului dobândită în familie.

Colaborarea şi comunicarea periodică şi permanentă între părinţi şi dascăli, cooperarea în
anumite momente, atmosfera destinsă dintre ei contribuie la sporirea eficienţei învăţării şcolare.

Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea şcolii, nu numai atunci când se ivesc probleme.
Colaborarea familiei cu şcoala nu trebuie să se rezume la domeniul bazei materiale a învăţământului, la
sporirea confortului în sala de clasă prin colectări de fonduri, sponsorizări, muncitori pentru
îmbunătăţiri şi reparaţii. Acolo unde este posibil părinţii trebuie implicaţi în luarea deciziilor:
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modificările orarului, pregătirile şi programele suplimentare legate de rezultatele la învăţătură ale
copiilor, cât şi de comportarea acestora în colectiv.

Familia este alături de şcoală supraveghind elevi când îşi efectuează temele, îndrumând şi
încurajând lectura suplimentară, folosirea timpului liber, dar şi în cadrul activităţilor extraşcolare:
excursii, tabere, vizite, vizionări de spectacole, concursuri. În realizarea acestor activităţi familia este
susţinător material şi moral şi adesea chiar participant direct.

Un alt prilej în care familia este alături de şcoală sunt serbările şcolare. Serbările unesc prin afect,
responsabilitate şi plăcere copii şi învăţător, învăţător şi părinţi, copii şi părinţi, copii - copii.

O altă modalitate de colaborare o reprezintă participarea la seri speciale, la sărbătorirea unor
evenimente ale clasei, la sărbătorirea zilelor de naştere în colectivul de elevi, la acţiuni caritabile. Astfel
părinţii se pot cunoaşte mai bine, pot găsi împreună noi căi de implicare în viaţa şcolii.

Concluzia: activitatea didactică poate fi sprĳinită prin intermediul familiei.
Câştigul: pentru toată lumea: copii, familie, şcoală. Copiii se simt importanţi şi responsabili când

se văd participând alături de părinţi.
Într-un parteneriat real familie - şcoală funcţia educativă a şcolii se împleteşte concret cu funcţia

şi îndatoririle şcolii, ambele instituţii completându-se reciproc în educarea şi creşterea armonioasă a
elevului. Părinţii toarnă temelia marelui edificiu, supraveghează nu doar primii paşi ai copilului, ci şi pe
următorii. Noi, dascălii, revărsăm din cupa înţelepciunii şi a pasiunii, punem în balanţă toleranţă cu
exigenţă şi astfel, împreună, contribuim la modelarea fiinţei umane, având în minte vorbele lui Plutarh
"consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu o lumină proprie"

Bibliografie:
1. Băban, A.-Consiliere educaţională, Ed. Psinet, Cluj-Napoca, 2001;
2. Ghica V. - Ghid de consiliere şi orientare şcolară, Ed. Polirom, Iaşi, 1998;
3. Tomşa, G. - Consilierea şi orientarea în şcoală, CEP ,,Viaţa Românească‖, Bucureşti, 1999.
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Studiu de caz

Demonstrații ale Teoremei lui Pitagora

Prof. Isaia Dida-Cristina,

Școala Gimnazială Nr.7, Galați

Etape ale aplicăriistudiuluide caz

Teorema lui Pitagora este una dintre cele mai

cunoscute teoreme din geometria euclidiană, constituind o relație între cele trei

laturi ale unui triunghi dreptunghic. Teorema lui Pitagora afirmă că în orice

triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu

pătratul ipotenuzei (latura opusă unghiului drept). Această teoremă a primit

numeroase demonstrații – probabil cele mai multe dintre toate teoremele din

matematică. Acestea sunt foarte diversificate, incluzând dovezi atât geometrice

cât și algebrice, cele mai vechi datând de acum mii de ani.

I Prezentarea cadrului general
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Elevii sunt ajutaţi să cunoască profund cazul şi să ia în considerare toate datele problemei.

Metoda „Ciorchinele” – Relații metrice în triunghiul dreptunghic

Relații
metrice în
triunghiul
dreptunghic

Teorema
cateteiTeorema

înălțimii

Triunghiuri
asemenea

Arii

Triunghi
oarecare

Triunghi
dreptunghic

Teorema
lui

Pitagora

Triplete
pitagoreice

Rapoarte de
asemănare

Profesorul recomandă elevilor resurse bibliografice: manuale alternative, auxiliare, site-uri web,
videoclip-uri etc.

Pătratul
unei sume
de doi
termeni

II Declanşarea şi înregistrarea ideilor emise de elevi
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Metoda cadranelor

Demonstrația lui Pitagora Demonstrația cu triunghiuri asemenea

Demonstrația lui Euclid Demonstrație algebrică

Demonstrația atribuită lui este foarte simplă, și apelează la o rearanjare a figurilor.
Cele două pătrate mari reprezentate în figură conțin fiecare patru triunghiuri identice, iar singura
diferență dintre cele două pătrate mari este faptul că triunghiurile sunt aranjate într-un mod diferit.
Astfel, spațiul alb din interiorului fiecărui pătrat mare trebuie să aibă aceeași suprafață. Egalând
suprafețele spațiilor albe reiese teorema lui Pitagora, c.c.t.d.

Asemănarea triunghiurilor ne conduce la egalarea rapoartelor dintre laturile
corespondente după cum urmează:

Pătratul mare este divizat în două dreptunghiuri, unul
în stânga, iar altul în dreapta. Apoi, alt triunghi este
construit astfel încât acesta să aibă jumătate din
suprafața pătratului din partea stângă. Aceste două
triunghiuri sunt congruente, ceea ce demonstrează
faptul că acest pătrat are aceeași suprafață ca și
dreptunghiul din stânga. Recombinând cele două
dreptunghiuri pentru a forma pătratul pe ipotenuză,
suprafața sa este aceeași cu suma suprafețelor celor
două pătrate.
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Metoda cubului

Descrie. Enumerați patru demonstrații pentru teorema lui Pitagora.

Descrieți tipurile de demonstrații ale teoremei lui Pitagora.

Compară. Prin ce se aseamănă cele demonstrațiile găsite? Prin ce

diferă?

Asociază. Lăsaţi frâu liber imaginaţiei. Ce asocieri de idei vă sugerează

demonstrația lui Pitagora? Dar a lui Euclid?

Analizează. Care sunt pașii demonstrației algebrice? Dar ai

demonstrației geometrice?

Aplică. Cum puteţi folosi demonstrația algebrică în rezolvarea

problemelor ce implică teorema lui Pitagora? În ce mod poate fi

utilizată demonstrația geometrică?

Argumentează. Luaţi o anumită atitudine, pro sau contra, faţă de

demonstrațiile găsite. Folosiţi în acest scop orice tip de argumente.
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Utilizarea a cel puțin două metode de demonstrație ale unei teoreme/probleme, ne
asigură de faptul că rezultatele obținute sunt corecte și general valabile. Cunoașterea mai
multor metode de demonstrație ne face mai ușor drumul către rezolvarea corectă a
problemelor primite ca temă.

Profesorul face aprecieri cu privire la gradul de implicare a elevilor, oferindu-le feedback
pe baza participării lor în interiorul grupurilor de lucru și a mobilizării lor în studiul
demonstrațiilor teoremei lui Pitagora.

V Extragerea unor concluzii - conceptualizarea

VI Evaluarea modului de rezolvare a situației-caz și evaluarea grupului

de participanți


