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COMMENT EXPLOITER UNE CHANSON EN CLASSE DE FLE?

PROFESOR: ARIEȘANU LILIANA – DANIELA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂMPENI, Câmpeni, Alba

REZUMAT

A învăța o limbă străină înseamnă înainte de toate o altă modalitate de a vedea lumea, de a

descoperi un univers cultural și lingvistic diferit de universul propriei culturi. Reducerea învățării limbii

străine la studiul vocabularului, a regulilor gramaticale și a unui conținut de civilizație prestabilit,

înseamnă învățarea unei limbi sărăcite și golite de conținutul său afectiv. Pentru a stimula motivația,

dorința de a învăța limba, trebuie mai întâi să se creeze un climat afectiv – pozitiv între elev și limba

țintă. Învățarea limbii ar trebui definită în sens larg ca o abordare care să apeleze la toate simțurile. În

sensul acesta, cântecul constituie un liant cu cultura poporului a cărui limbă se învață. Cântecul este

ancorat în viață și aparține peisajului cotidian , deoarece muzica este prezentă peste tot: la radio, la

televiziune, pe internet, în săli de spectacole, pe coridoarele școlii. Dacă ne propunem exploatarea

cântecului în ora de limba modernă, trebuie să fim preocupați mai ales de facilitarea accesului la sens al

elevilor, privilegiind achiziția lingvistică. Fără a uita acest aspect, este util să integrăm cântecul în ora de

limba ca domeniu de exersare a limbii și a descoperirii unei culturi noi în toată diversitatea sa. Cântecul

trebuie să fie deci un suport al exprimării orale și scrise, element declanșator al activităților în clasă și

punct de plecare în aventura deschiderii către lume.
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Nombreuses sont les activités que l’on peut réaliser en classe de Français Langue Étrangère. On

entend ici par activités celles qui n’appartiennent pas aux exigences des manuels programmés dans

chaque cours ; en effet, s’il est évident que le professeur se doit de suivre (du moins en partie) ces

dernières, il convient d’élargir les perspectives pédagogiques et de s’appuyer sur tous les autres types de

matériel qui est à disposition de tout professeur. Ainsi, la chanson se situe au centre d’une vision assez

controversée ; pour certains, l’écoute d’une chanson en classe n’est qu’une manière d’approcher très

légèrement un aspect culturel de la langue cible, ou de détendre les élèves après des exercices qui ont

demandé beaucoup d’efforts, ou encore d’acquérir un ou de revoir un peu de vocabulaire. En résumé, la

tendance générale d’exploitation didactique d’une chanson consiste en trop souvent en la distribution

d’un polycopié rempli de trous correspondant aux mots que les élèves sont censés trouver. Cependant,

une chanson peut permettre un approfondissement bien plus complet de séries d’exercices. Plus

exactement, nous pouvons proposer plusieurs grilles ayant pour objet des critères très précis d’analyse,

grilles qui vont nous montrer que n’importe quelle chanson mérite une étude minutieuse. Tout d’abord,

les grilles d’écoute active vont nous offrir la possibilité, comme dans quelconque document audio, de

définir la situation. À travers des questions posées à l’ensemble de la classe, on fera compléter au tableau

une première grille dans laquelle figureront quatre questions simples :

- Où ? : peut-on situer le ou les endroits de l’action ? Peut-on repérer des noms de rues, de villes,

de pays… ?

- Qui ? : Peut-on dire qui sont les personnages et les caractériser ?

- Quand ? : Peut-on dire à quel(s) moment(s) se déroule l’action ?

- Quoi ? : Peut-on décrire les actions ? Peut-on dire ce qui se passe ? Es-ce que l’action est passée,

présente ou future ?

À chaque fois, il ne faut pas oublier de demander aux élèves de justifier leurs réponses par des

mots-clés qu’ils ont repérés ou par certains indices qui les ont mis sur la voie. Dans cette ligne, ont-ils

été capables de retenir d’autres mots ou une série de mots entière ? Le professeur notera au tableau ceux-

ci en veillant à respecter la place qu’ils occupent dans le schéma de la chanson.

D’un autre côté, un deuxième type de grille est à mettre en valeur ; il concerne les impressions

qui se dégagent de la chanson. On pourra se contenter de demander l’impression dominante en profitant
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pour revoir l’expression des sentiments les plus divers : tendresse, désespoir, désordre, honte, violence,

joie, bonheur, mélancolie, peur, vitalité, tristesse, etc.

Évidemment, là aussi, les réponses devront être justifiées. Si ces deux premières grilles donnent

une vision assez « générale » de la chanson, il est temps maintenant de passer à l’analyse thématique.

Ainsi, les deux grilles suivantes rentrent plus en détail et commence à « décortiquer » le poids des mots,

la signification vers par vers de la chanson.

La première, thématique, visera à vérifier si les élèves ont bien capté les thèmes qui sont traités ;

c’est pourquoi nous leur proposons une liste de thèmes dont seuls quelques-uns sont réellement abordés :

l’immigration, l’aventure, la guerre, la solitude, l’enfance, la vieillesse, l’amour, la perte de l’amour… . On

demandera aux apprenants de les cocher.

La seconde de ces grilles, lexicale, peut se réaliser de la manière suivante : on propose aux élèves

une grille qui comportera non seulement des mots et / ou des expressions qui apparaissent vraiment

dans le texte, mais également des mots (soit de sens proche, soit inventés ou modifiés) qui n’y

apparaissent pas. On leur demandera alors de cocher ceux qui ont réellement été entendus. Ensuite, les

grilles « Vrai / Faux » sont un excellent moyen de vérifier si le texte a bel et bien été compris. On

propose donc une liste d’affirmations portant sur le contenu du texte, en demandant aux apprenants de

cocher dans la case correspondante si l’affirmation est vraie ou fausse :

- sur les lieux : la scène se passe en province, l’auteur parle d’une région tropicale, etc.

- sur les actions : l’homme s’est fait voler sa valise, la femme a été blessée, etc.

- sur le moment où se déroule le cadre de la chanson : il / elle parle du passé, de ce qu’il éprouve

aujourd´hui, de ce qu’il envisage de faire dans l’avenir, etc.

En fait, l’exploitation de la chanson se base principalement sur le repérage des mots effectué par

les élèves, suivant leur niveau et leur langue maternelle, et après une première écoute, ce sont les

apprenants eux-mêmes, sans aucune aide du professeur, qui citeront tous les mots transparents ou non

qu’ils auront retenus. Ces mots seront écrits au tableau, même si d’évidente, ils ne figurent pas tous dans

la chanson. Le professeur fera particulièrement attention à ce que les élèves retrouvent le contexte dans

lequel les mots ont été entendus. Ce sera la suite du travail, dans ce cas les grilles, qui auront permis de

confirmer ou d’infirmer leur présence et de compléter le texte.
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Pour conclure, s’il faut bien dire qu’il ne s’agissait pas à travers cet article de donner une étude

exhaustive de l’exploitation d’une chanson, l’objectif était tout de même de montrer que les chansons,

une des activités préférées des élèves, mérite que les professeurs y prêtent plus d’intérêt, c’est-à-dire

qu’ils y consacrent plus de temps et plus d’exercices, afin que la chanson cesse d’être entrevue comme un

simple « passetemps ». D’ailleurs, et pour prolonger tout ce qui a été dit, n’oublions pas que

l’exploitation de la chanson a tendance dernièrement à laisser sa place à l’exploitation de clips vidéos,

certes bien plus instructifs puisque l’écoute se mêle à la vue. On met donc en avant deux compétences au

lieu d’une seule : la compétence audio, déjà présente dans la chanson, et la compétence visuelle, qui

attrait énormément les élèves.

Pour les debutants, j’ai mis en place une chanson – jeu « La leçon du ski » pour introduire les

prépositions « avant » et « après, arrière ». Au début de chaque leçon un élève, « le météorologue de

service » va présenter la météo de ce jour-là pour travailler les jours de la semaine et le temps. Je savais

que les enfants ne sauraient pas la signification des mots « avant » et « après, arrière ». Pour qu’ils les

comprennent, j’ai presenté cette chanson – jeu « La leçon du ski » en mettant en relief la position des

différentes parties du corps. J`avais recours à la théâtralisation et en exagérant mes gestes afin d’être

comprise par tous. Je tiens à préciser que même si certains élèves étaient encore dans le flou, le fait de

passer au jeu et d’écouter et observer leurs camarades les a aidés. Les enfants ont besoin de faire pour

comprendre et surtout faire plusieurs fois, autrement dit, répéter. Nous avons donc pu poursuivre le jeu.

ACTIVITÉS

Avec la première écoute :

1) Qui chante ? Un homme ? Une femme ? Jeune ou d’âge mûr ?

2) Quel est le ton ? Triste, gai, mélancolique, agressif, violent, nostalgique, ironique ?

3) À qui s’adresse la chanson ? À une personne ? À un groupe ?

4) Est-ce que la chanson raconte une histoire ? Qu’est-ce qui se passe ? Quels sont les

personnages ?

5) Écrire une phrase qui commence par les premiers mots de la chanson choisie.

6) Élaborer une liste de mots / entourer les mots qui sont cités dans la chanson.
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Avec la DEUXIÈME écoute, je vous propose:

1) Relever des mots ayant trait à un sentiment, repérer et reconstituer le refrain

2) . 2) Proposer de remplir les fiches, répondre aux questions plus détaillées,

émettre/vérifier des hypothèses, faire la mise au point, vérifier avec les voisins (TV5Monde).

3) Compléter le tableau proposé à l’aide des informations entendues : Tableau Qui ? Avec qui? Quoi ?

Quand ? Où ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?

4) Questionnaire Vrai/faux, ouvert, QCM.

5) Exercice d’appariement (relier), de classement (chronologique).

6) Compléter un texte à trous.

7) Faire des corrections d’erreurs.

ACTIVITÉS POUR APPROFONDIR NIVEAU 2

1) Quel est le sujet de la chanson ?

2) Y-a-t-il une allusion à des références précises (lieux, êtres, événements, etc.)?

3) Quelle relation existe-t-il entre le titre et le contenu de la chanson ?

4) Quel pourrait être le titre de la chanson? Trouvez un autre titre à cette chanson.

5) Pouvez-vous identifier qui « dit » le message? Qui « fait » l’action ?

6) Comment s’organise la chanson (son plan) ? Est-elle découpée selon le type « refraincouplets-

refrain » ?

7) Expliquer l’idée ou l’action principale de chaque couplet ou strophe ?

8) Relevez le vocabulaire qui est relié au thème (sujet) de la chanson.

9) Faites le tableau des verbes. Quels sont les temps et modes dominants ? Quelle personne du

verbe est employée principalement ?

10) Passe-t-on d’un niveau de langue à un autre (soutenu/familier) ?

11) L’auteur emploie-t-il des figures de style ? Quelle est leur fonction ? Quel est leur sens ?

(Comparaisons, métaphores, personnifications, d’autres).

12) Quel est le lien entre le texte et la musique? Expliquez ce lien.

13) Y a-t-il dans le texte des structures nouvelles ou particulières ? Des mots nouveaux?
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14) Connaissiez-vous ce chanteur? Trouvez, chez un autre auteur, une chanson qui traite du

même sujet. En connaissez-vous dans votre langue maternelle ? Comparez les différentes façons

d’aborder ce même sujet.

15) Commentaires supplémentaires / libres.

16) Travaillez les adjectifs, les mots concrets, abstraits, les synonymes, antonymes, les pronoms

relatifs (étude exhaustive du texte).
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Rolul folclorului în școala românească

Prof. Buligai Vrânceanu Doina
CTERR- Grădinița cu P.P Nr. 31 SG Brașov

Termenului de folclor i-au fost atribuite mai multe definiţii, printre care amintim: folclorul este
o creaţie artistică literară, muzicală sau ceremonială care aparţine culturii populare spirituale. Altă
opinie consemnează că folclorul include arta tradiţională colectivă, populară, sătească şi este identificată
uneori cu întreaga cultură populară, alteori cu literatura populară sau doar cu arta populară. Potrivit
altei opinii, folclorul include totalitatea culturii spirituale ale ţărănimii, reliefată prin poezie, muzică,
dans, joc, obicei şi artă populară. În concluzie, putem extrage din aceste definiţii faptul că toate cuprind
termenii de „creaţii artistice”, „artă tradiţională”, „cultură spirituală” şi exprimă originea şi dezvoltarea
unui popor.

Folclorul românesc reprezintă bogăţia şi mândria ţării noastre. El constituie temelia ţării pe care
se construieşte viitorul, fiind nemuritor, la fel ca poporul român.

Trecutul strămoşesc îl întâlnim în portul popular specific tuturor regiunilor ţării, în tradiţiile
populare, în multele muzee care păstreză obiecte antice ce demonstrează apartenenţa noastră pe acest
pământ, în castelele care marchează trecutul istoric, în literatura populară transmisă pe cale orală sau
scrisă generaţiilor viitoare.

Ţara noastră se bucură de un folclor autentic, o comoară de înţelepciune ce transmite o cultură
tradiţională bazată pe legende, basme, poveşti, balade, snoave, proverbe, zicători, ghicitori, cântece
ritmate pentru producerea unor fenomene ale naturii, urături, cântece populare, colinde, etc.

Folclorul se transmite oral, de la părinţi la copii, de la bunici la nepoţi, în mediul rural cu
precădere, unde tradiţiile şi obiceiurile se păstrează cu sfinţenie, dar şi cu ajutorul cărţilor şi revistelor, al
televizorului.

Copilăria cu bucuriile şi suferinţele ei a inspirat mulţi scriitori să se aplece asupra ei şi să exprime
prin basme, poezii, balade, proverbe, zicători, mesaje şi sentimente care să încălzească sufletul copilului.
Astfel a apărut folclorul copiilor care s-a transmis din generaţie în generaţie, fără şcoală propriu-zisă, pe
vatra casei părinteşti, iar în prezent îl întâlnim în programa şcolară, dar poate fi abordat şi ca un
opţional care urmăreşte dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, interpretare vocală, realizarea unor
compoziţii prin activităţi practice.

Cadrul didactic are rolul să trezească în sufletul copilului sentimente de dragoste şi mândrie faţă
de ţara natală. Poate realiza acest lucru prin promovarea obiceiurilor şi datinilor populare cu ocazia
sărbătorilor religioase de iarnă ( pluguşorul, sorcova), prin desfăşurarea unor şezători în cadrul cărora
copiii, îmbrăcaţi în costume naţionale practică obiceiuri din strămoşi ( torsul lânii, împletit, cusături)
recitând proverbe, zicători şi strigături, prin învăţarea unor dansuri populare ( horă cu stigături ).

De asemenea, pot fi desfăşurate activităţi cultural artistice, în cadrul cărora să participe bunicile
copiilor care să împărtăşească din obiceiurile specifice zonei natale, sau să spună poveşti specifice
regiunii natale utilizând limbajul specific regiunii. Toate aceste activităţi contribuie la educarea
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copilului în spiritul dragostei faţă de trecutul istoric al ţării, de strămoşii săi, cultivă sentimente de iubire
şi apartenenţă pentru frumuseţiile ţării natale, dezvoltă interesul pentru cunoaşterea, păstrarea şi
transmiterea portului popular românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru, le
permite să cunoască folclorul şi să-l preţuiască, să înveţe să interpreteze cântece populare şi să danseze
dansuri populare, le formează trăsături morale pozitive.

Aceste obiective pot fi realizate prin activităţi variate: realizarea unor expoziţii cu lucrări ale
elevilor, activităţi de încondeiat ouă, confecţionarea unor măşti de elevi şi părinţi; participarea la
şezători populare; prezentarea de programe artistice la serbări şcolare, vizitarea muzeelor. Prin aceste
activităţi, urmărim să dezvoltăm atitudini valorice faţă de cultură, să le formăm elevilor o cultură moral-
spirituală, o cultură naţională.

Timpul şi lumea modernă în care trăim nu trebuie să determine uitarea tradiţiilor româneşti, ci
trebuie cultivate în minţile şi inimile copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă. Şcoala are menirea de a
transmite copiilor informaţii despre folclorul zonei natale, de a le insufla interesul pentru arta populară,
obiceiurile şi tradiţiile populare româneşti.

Tezaurul folcloric al poporului nostru constituie o componentă valoroasă a acestei moşteniri.
Valorificând cu copiii tradiţia folclorică în cadrul diverselor activităţi şcolare şi extraşcolare realizăm un
important act cultural şi educativ.

Bibliografie:
http://www.revista-studii-uvvg.ro/wp-content/uploads/2010/09/FOLCLORUL-COPIILOR.pdf

https://edict.ro/pastrarea-traditiilor-stramosesti-prin-activitati-scolare-si-extrascolare/
https://mek.oszk.hu/01700/01765/01765.pdf
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STUDIU PRIVIND DEZVOLTAREA CALITĂŢILORMOTRICE

PRINMĲLOACE

SPECIFICE ACTIVITĂȚILOR DE TIMP LIBER

LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR

Prof. înv. primar Han Geta
Școala Gimnazială Nr.1 Limanu, jud. Constanța

Activitatea cadrului didactic de specialitate din domeniul nostru de activitate, nu se rezumă
numai la susţinerea lecţiilor propriu-zise, ci şi la o serie de activităţi pe care trebuie să le desfăşoare şi în
care trebuie să dea dovadă de calităţi de bun manager, printre acestea numărându-se şi acţiuni
importante fără de care activitatea de educaţie fizică şi participarea la unele competiţii prevăzute în
calendarul competiţional şcolar.

Scopul studiului este acela de a prezenta şi demonstra atractivitatea şi avantajele mĳloacelor
activităților motrice de timp liber în atingerea unor scopuri şi obiective ale educaţiei fizice şcolare şi
anume dezvoltarea calităţilor motrice.

Studiul a pornit de la următoarele două ipoteze:

1. Se consideră că prin demersul efectuat, adică prin folosirea metodelor și mĳloacelor specifice
activităților de timp liber se pot dezvolta calitățile motrice la elevii din ciclul primar, la nivelul clasei I.

2. Se presupune că metodele şi mĳloacele folosite vor îmbunătăţi performanţele individuale ale
elevilor concretizate prin rezultatele obţinute la probe de control specifice ciclului de învățământ.

Subiecţii supuşi cercetării sunt elevi selectați din treapta învăţământului primar din cadrul Școlii
Gimnaziale Nr.2 din 2 Mai, structură a Școlii Gimnaziale Nr.1 Limanu, județul Constanța, România.

Cercetarea noastră s-a desfășurat cu ajutorul grupei experiment reprezentată de clasa I A, care
este o clasă eterogenă, atât la nivelul valorii subiecților, cât și la nivelul atitudinii acestora față de actul
învățării. Testarea motrică s-a realizat cu ajutorul unui efectiv de 15 subiecți, 6 fete și 9 băieți, cu vârsta
cuprinsă între 7 și 8 ani.

Testările au fost organizate şi desfăşurate în perioada octombrie 2021 – mai 2022, iar între
testarea inițială și cea finală, grupei experiment i s-au introdus în programă un set de jocuri dinamice.

Experimentul pedagogic propriu-zis a fost organizat în condiţii naturale prin care s-a urmărit
studierea influenţei jocurilor de mișcare şi sporirii performanţei motrice a subiecţilor supuşi cercetării.

Testările inițiale și finale s-au desfășurat în cadrul orelor de educație fizică, astfel:
- testarea inițială a avut loc la data 11 octombrie 2021;
- testarea finală a avut loc la data 23 mai 2022.
Lecțiile de educație fizică s-au desfășurat în sala de sport a Școlii Gimnaziale Nr.2 din 2 Mai,

aceasta dispunând de materiale și condiții specifice realizării obiectivelor propuse. Pe parcursul celor 8
luni în care s-a desfășurat cercetarea, subiecții au luat parte și la următoarele activități extracurriculare:
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excursie la Sinaia (noiembrie 2021), drumeții pe malul mării pe distanțe de circa 3km, dus-întors
(activități realizate săptămânal în cadrul proiectului ,,Monitorizarea cetaceelor din Marea Neagră”,
proiect realizat în parteneriat cu ONG Mare Nostrum Constanța), dar și participarea la proiecte și
concursuri sportive (Autism 24, Dansăm pentru sănătate, concursul județean - Crosul copiilor,
Triatlonul la mare, Ciclism- Cupa litoralului, etc.).

Programul elaborat și aplicat grupei experiment conţine jocuri dinamice care vor ajuta la
dezvoltarea coordonării, rezistenței și a vitezei.

Acestea au fost introduse în lecţie pe rând, jocurile fiind acompaniate de fond muzical.
Progamul propus pentru dezvoltarea coordonării, rezistenței și vitezei elevilor de clasa I, conţine

jocuri de mișcare cu o dinamică gradată, de la uşor la greu şi de la simplu la complex, jocuri care vor
stimula formarea competenţelor specifice disciplinei educație fizică, conform programei școlare, anexa
nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3418/19.03.2013.

Activităţile de timp liber oferă elevilor noi oportunităţi de învăţare şi dezvoltare. Acest tip de
activităţi dispun de un spectru larg şi divers de activităţi ce au caracter interdisciplinar, asigurând în
acelaşi timp modalităţi de formare/dezvoltare a caracterului şi personalităţii elevului.

Prin jocurile de mișcare corect organizate și conduse se poate dezvolta capacitatea de socializare a
elevilor, se pot armoniza și coordona elementele de coeziune ale unui grup, rezultă o funcționare
eficientă a grupului în timpul jocurilor, poate avea loc integrarea socială care realizează apartenența și
participarea neimpusă la joc, respectiv la un set de norme, reguli, valori și atitudini comune ale grupului,
care odată interiorizate și apoi exteriorizate de elevi în comportamente explicite, consolidează și
generează solidaritatea de grup.

Totodată, utilizarea jocurilor de mișcare în activitățile de timp liber pot consolida priceperile și
deprinderile motrice de bază ca mersul, alergarea, aruncarea, prinderea, săritura, precum și a celor
utilitare: cățărarea, echilibrul, târârea, tracțiunea, împingerea, transportul, escaladarea.

Jocul și educația au baze comune, iar în cazul jocurilor de mișcare putem spune că sarcinile
acestora se substituie sarcinilor educației fizice. Astfel, în linii mari, putem considera că jocul de mișcare
contribuie la :

➢ Formarea și perfecționarea depriderilor motrice de bază, aplicative și specifice ramurilor
sportive.

➢ Dezvoltarea calităților motrice de bază;
➢ Formarea și dezvoltarea calităților psihice (colectivismul, inițiativa, stăpânirea de sine,

răspunderea personală, perseverența, curajul, etc.).

În realizarea acestor sarcini de bază există o interdependență în cadrul jocului de mișcare. Fiind
complex, bine orientat și condus, acesta trebuie să realizeze în același timp și deprinderi și calități
motrice și psihice.

În urma pilotării în cadrul orelor de educație fizică a jocurilor de mișcare ca mĳloace specifice ale
activităților de timp liber şi a comparării rezultatelor iniţiale cu cele finale, măsurătorile efectuate
confirmă că s-au înregistrat performanţe motrice care ating valori superioare în cadrul testării finale
față de testarea inițială. În momentul înregistrărilor performanţei motrice, rezultatele au confirmat că,
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în această perioadă, subiecţii lotului experimental se află într-o etapă de acumulări pozitive a unor
calități motrice.

În ceea ce priveşte indicatorii somatici, nu se înregistrează diferenţe semnificative între valorile
grupei din cadrul experimentului la momentul testărilor iniţiale şi finale și media națională a
parametrilor testați. Astfel, se poate desprinde următoarea concluzie pe baza analizei dinamicii nivelului
de dezvoltare fizică în procesul experimentului pedagogic- indicatorii înregistraţi reprezintă o creştere
biologică naturală a organismului copiilor, conform structurilor de vârstă și sex.

Acest experiment a demonstrat că gestionarea raţională a jocurilor de mișcare specifice fiecărei
calități motrice, jocuri utilizate ca mĳloace specifice în cadrul activităților de loisir, determină un nivel
superior de manifestare a performanţei motrice prin dezvoltarea vitezei, coordonării și rezistenței la
copiii din ciclul primar.

Propun aplicarea mĳloacelor specifice activităților de timp liber reprezentate de jocurile de mișcare
folosite în lucrarea de față pe o perioadă nedeterminată de timp la toate nivelele de studiu, deoarece
practicarea sistematică a jocurilor de mișcare ca mĳloace specifice ale activităților de loisir vor contribui
la îmbunătăţirea semnificativă a comportamentului, socializării, imaginației și creativității elevilor, în
comparație cu situația nefolosirii sistematice a acestora.
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Ipostaze ale folclorului și fantasticului în opera lui Mircea

Eliade

Ielele – La Țigănci

Autor: Ionela Hristescu
Școala de proveniență: Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga”, București

Rolul personajelor în economia unei opere, cât şi elaborarea lor de către autor reprezintă elemente
definitorii în analiza acelei opere. Fie că sunt împrumutate din viaţa socială cotidiană, fie că sunt create de fantezia
autorului, personajele sunt indicii capabile să semnaleze natura unei opere date. Problema glosării personajelor
din literatura fantastică s-a pus frecvent, ca şi aceea a alcătuirii unei tipologii care să poată clarifica specificitatea
materialului fantastic, în condiţiile existenţei atâtor interferenţe.

Dincolo de toate diferenţele, există însă o constantă a personajelor fantastice: calificarea lor ca
„supranaturale”, situarea pe un plan suprauman. În nuvelele sale fantastice, Mircea Eliade nu se abate, tipologic
vorbind, de la imaginarul tipic genului; dintre personajele supranaturale, capabile de a genera fantasticul, ielele
sunt bine conturate. Sunt personaje fără contur şi identitate, imposibil de fixat temporal.

Cele trei tinere din nuvela La ţigănci ar putea fi considerate, la nivel interpretativ, reprezentări ale acestor

iele. Deşi exegeza a identificat, în cazul „ţigăncilor” un substrat spiritual mitologic, cu trimiteri la Parcele romane,
ipoteza care implică fabulosul folcloric românesc este şi ea plauzibilă, întrucât similarităţile sunt, cum vom vedea,
elocvente.

Credinţele folclorice reprezintă ielele ca fiinţe feminine supranaturale, „fecioare zănatice, înzestrate cu
puteri magice şi mare forţă de seducţie, al căror profil mitologic şi însuşiri demonice diferă de la o regiune la alta a
ţării.”1, legate de sărbătoarea Rusaliilor. Un prim indiciu în direcţia stabilirii unor corespondenţe între personajele
aparţinând mentalităţii populare şi eroinele lui Mircea Eliade este perceperea lor tabuistică. Conform datinilor,
numele „iele” este un apelativ ritual cu valoare eufemistică, un tabu ce exprimă interdicţia de a descoperi
semnificaţia adevărată a acestor spirite şi de a le pronunţa numele. De aceea, în folclor, ele se caracterizează
printr-o diversitate onomastică; Dânse, Vâlve, Irodiţe, Vântoase sunt apelative cu valoare apotropaică şi li se
adugă denumirile encomiastice, flatante: Zâne, Domniţe, Sfinte, Mândre. Scopul acestei tabuizări nominale este
evitarea apariţiei acestor duhuri capricioase şi ambivalente.

Personajele nuvelei eliadeşti manifestă o atitudine similară faţă de „ţigănci”: oamenii sunt familiarizaţi cu
existenţa lor, toţi „au auzit” de ele, însă nimeni nu ştie cu adevărat ce se petrece dincolo de grădina lor. Gavrilescu
însuşi o spune: „Toată lumea vorbeşte...”2. dar întrebările sale: „Le cunoaşte cineva? (n.a. „pe ţigănci”) Mă întreb
de unde au venit?”3, ca şi atitudinea călătorilor din tramvai („e o ruşine”) denunţă spaţiul ţigăncilor ca fiind unul
tabu pentru omul corect, principial, familist. Mircea Eliade introduce aici valoarea referenţială, profană a
imobilului: toţi cei din jurul lui Gavrilescu intuiesc un teritoriu al plăcerilor trupeşti (bordelul) şi totuşi, nimeni
nu se pronunţă ca atare, preferând apelativul eufemistic „la ţigănci”. Mai mult, în desemnarea acestui spaţiu, nu
casa este elementul esenţial misterios, ci grădina, cu răcoarea ei benefică – o oază de umbră în arşiţa teribilă: „La

1 Ivan Evseev, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Editura Amarcord, Timişoara, 1998., p. 246.
2Mircea Eliade, La Ţigănci, în „La Ţigănci şi alte povestiri”, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969, p. 444
3 ibidem, p. 445
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umbra nucilor îl întâmpină o neaşteptată, nefirească răcoare şi Gavrilescu rămase o clipă derutat, zâmbind...”4

Această condiţionare a existenţei ţigăncilor de spaţiul grădinii trimite la preferinţa ielelor pentru grădinile
înverzite sau poienile pădurilor: „Ielele sunt fiinţe aeriene, ca atare înaripate, petrecând cea mai mare parte a
timpului prin văzduh. Cu toate acestea, le place să adaste şi pe pământ, de obicei prin locuri mai neumblate,
păduri, peşteri...”5

O altă caracteristică este modalitatea lor colectivă de a exista. Se crede că ar fi vorba de cel puţin trei zâne
şi uneori, chiar mai multe (în număr fără soţ), dar întotdeauna ele sunt desemnate în grup. Polinomia lor
sugerează existenţa mai multor iele, dar care îndeplinesc aceleaşi funcţii mitice. Mircea Eliade are, de asemenea, o
perspectivă similară în ceea ce priveşte tinerele „ţigănci” şi ele nu apar individualizate decât în momentul în care
personajul intră în contact cu ele. Chiar şi atunci însă, utilizarea termenului generic, indicând apartenenţa la o
etnie (ţigancă, grecoaică, evreică) şi, mai ales confuzia personajului, incapacitatea de a le identifica nu clarifică, la
modul individual şi particular statutul fiecăreia. De altfel, Gavrilescu nu face, iniţial, nici o distincţie între ele,
conştiinţa sa rătăceşte în trecut şi devine incapabil de a se concentra asupra a ceea ce vede: „Gavrilescu lăsase să-i
cadă pălăria de paie şi le privea fix, împietrit, ca şi cum nu le-ar fi văzut, ca şi cum ar fi privit altceva, dincolo de
ele, dincolo de paravane”6. Abia după ce-şi regăseşte memoria, după ce îşi aminteşte de adevărata lui dragoste,
Hildegard, pierdută în urmă cu douăzeci de ani, el pare că le zăreşte pe fete, în sensul conştientizării prezenţei lor.

Descrierea tinerelor, centrată pe trei elemente esenţiale - părul lung, despletit; goliciunea trupului;
transparenţa vestimentară – corespunde întocmai reprezentării folclorice a ielelor: fete tinere, cu părul despletit,
înfăşurate în văluri transparente. Victor Kernbach, vorbind despre capacitatea lor de seducţie, afirmă că „un rol
important în sistemul de seducţie îl au veşmintele, mai des vaporoase, de mătase ori de in, de obicei translucide
sau chiar străvezii (prin care li se zăresc sânii); întâlnirea cu oamenii, în atare condiţie comportă mari riscuri
pentru observator.”7

Credinţele folclorice păstrează imaginea unor fiinţe invizibile, năluci imateriale a căror apariţie este
condiţionată de un anumit timp şi care nu pot fi văzute decât de anumiţi oameni, cei iniţiaţi, cei care ştiu să „vadă”.
De altfel, personajele imaginate de Mircea Eliade au un statut asemănător. Gavrilescu eşuează în încercarea la care
este supus (aceea de a ghici ţiganca) şi rămâne un ignorant; el nu este un iniţiat, de aceea nu le poate vedea cu
adevărat pe fete, nu le poate identifica. Modul lor de manifestare îl derutează pe profesorul de pian: veselia lor
inexplicabilă („râdeau de astă dată din toată inima şi din ce în ce mai tare”)8, exuberanţa lor (se mişcă permanent,
bat din palme) şi, mai ales, dansul ameţitor ar putea reprezenta, trecând în domeniul folclorului, tot atâtea
caracteristici ale ielelor. Ion Ghinoiu, generalizând credinţele populare, afirmă: „ielele sună din clopoţei, bat din
tobe şi trâmbiţe, joacă hora, brâul, întind mese pe iarbă, beau petrec, chiuie şi cântă-n cor.”9 Imaginea apare, cu
unele diferenţe, şi în nuvela lui Mircea Eliade: „Fetele începură să-l învârtească în cerc, strigând şi şuierând”; „(...)
mâinile acelea care-l învârteau în iureş, ca într-o horă de iele...”10 Efectul acestui dans este , în cazul lui Gavrilescu,

4 idem, p. 447
5 Ov. Bârlea, Folclorul românesc, Editura Minerva, Bucureşti, 1981, p. 107
6Mircea Eliade, op. cit., p. 450
7 apud. Ivan Evseev, op. cit., p. 421
8Mircea Eliade, op. cit., p. 450
9 Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999, p. 284
10Mircea Eliade, op. cit., p.453
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pierderea temporară a conştiinţei, o aţipire scurtă, din care se trezeşte dezorientat, ca o pedeapsă aplicată pentru
incapacitatea de a rezolva misterul ţigăncii. Astfel de acţiuni punitive regăsim în folclor: ielele obişnuiesc să-l
pedepsească pe cel care le-a văzut dansând, adormindu-l cu cântecele lor şi derutându-l cu vârtejul horelor jucate
în jurul lui. Fără a fi structural malefice, aceste spirite sunt aşadar, voluptoase, capricioase, vindicative şi rele.

Revenind la nuvela lui Mircea Eliade, un element definitoriu, la nivel simbolic, este referinţa la căldura
toridă, întrucât decide soarta personajului. Ceea ce ne interesează aici nu este obsesia iniţială a lui Gavrilescu în
legătură cu arşiţa, ci, mai degrabă, episodul rătăcirii prin labirintul camerelor bordeiului. Aici reapare sugestia
unei călduri insuportabile: „Îi era din ce în ce mai cald, simţea broboanele de sudoare prelingându-i-se pe
obraji.”11 Am reţinut această imagine, în virtutea raportării ei la credinţa conform căreia, locul în care dansează
ielele rămâne ca ars şi ramurile copacilor din jur sunt pârlite: „Verdeaţa pe unde au jucat ielele se topeşte ca şi cum
ar fi arsă de foc.”12 Fără îndoială, intenţia lui Eliade, în ceea ce priveşte semnificaţia acestui episod, nu se limitează
la simpla preluare a unor motive folclorice. Căldura, asociată rătăcirii în labirint au fost interpretate ca semne ale
trecerii spre moarte: individul care, din ignoranţă, a pierdut şansa de a depăşi umanul, nu poate decât să se supună
morţii (cu tot ce implică ea: întuneric, spaimă, tăcere, căldură). În studiul introductiv la volumul de nuvele al lui
Mircea Eliade, Sorin Alexandrescu analizează aventura lui Gavrilescu, vizualizând un traseu spiritual de la Viaţă la
Moarte, cu treceri succesive de la Real la Ireal.

Dincolo de existenţa şi apariţia lor insolită în peisajul unei nuvele al cărei început nu are nimic neobişnuit,
cele trei personaje eliadeşti pot fi raportate la fantastic doar din perspectiva efectelor pe care le produc asupra lui
Gavrilescu, a conştiinţei lui. Referinţa la ele, apariţia lor şi ulterior modul lor de manifestare creează, gradual,
atmosfera de mister. Acesta este unul din elementele - cheie ale literaturii fantastice: „Fantasticul se caracterizează
printr-o intruziune brutală a misterului în cadrul vieţii reale.”13 Or, nuvela lui Mircea Eliade ne confruntă
permanent cu misterul: nu se ştie cine sunt aceste „ţigănci”, de care vorbeşte toată lumea, nu se ştie cum arată
imobilul lor („ce e dincolo de grădină”). Gavrilescu percepe înfăţişarea şi comportamentul lor ca fiind foarte
misterioase (repetă adesea „nu înţeleg”), nu înţelege care este finalitatea probei ghicitului. În consecinţă,
fantasticul nuvelei poate fi construit pe irumperea bruscă a celor trei „ţigănci”, cu universul lor în realitatea
cotidiană.

Totuşi, Mircea Eliade nu reduce fantasticul la mister, ci introduce un al doilea element: teroarea, spaima,
traducând o stare de spirit specifică atmosferei create. Obligat să rătăcească printr-un spaţiu întunecos şi labirintic,
Gavrilescu nu se poate sustrage spaimei care pune stăpânire pe el; faptul că nu poate vedea nimic (nu are acces la
lumină) declanşează starea de nesiguranţă. René de Solier consideră că arta fantastică ar fi generată de absenţa
luminii: „O parte însemnată a lumii imaginilor s-a născut, fără doar şi poate, din ideea de teamă şi de potrivnicie a
elementelor, noaptea.”14 Gavrilescu nu mai recunoaşte nimic din spaţiul în care se află: „După câţiva paşi dădu cu
mâinile de un paravan şi se trase îndărăt speriat. Ştia bine că, puţine clipe în urmă, paravanul nu fusese acolo.”15

11 ibidem, p.461
12 Artur Gorovei, Credinţe şi superstiţii ale poporului român, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, Bucureşti, 1995, p.111
13Marcel Schneider, La littérature fantastique en France, Editions Fayard, Paris, 1964,
14 René de Solier, Arta şi imaginarul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978, p. 35
15Mircea Eliade, op. cit., p. 460
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Sentimentul de frică este intuit de fete încă de la primul contact cu personajul: („râdem că ţi-a fost frică”) îi spun
ele şi i-o repetă de zece ori până la acest episod al rătăcirii prin camerele bordeiului, când el însuşi pronunţă
aceleaşi cuvinte. Roger Caillois numea acest efect al literaturii fantastice „jocul cu frica” şi avea în vedere
dependenţa atmosferei fantastice de acuitatea senzaţiei de spaimă, a cărei dispariţie ar provoca revenirea la
normalitate, la realitate.

Fără a reduce nuvela La ţigănci la cele trei personaje feminine şi la efectele pe care le produc ele asupra
personajelor, este evident că aceste aspecte nu sunt neglĳabile, în crearea fantasticului.
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Metode interactive și utilizarea acestora

Metoda analizei produselor activităţii

Lădaru Viorica

Școala Gimnazială Nr.133

Este una dintre cele mai folosite metode în psihologie, inclusiv în psihologia copilului şi

psihologia şcolară. Orice produs realizat de copil sau elev poate deveni obiect de investigaţie psihologică.

Prin aplicarea acestei metode obţinem date cu privire la: capacităţile psihice de care dispun copiii

(coerența planului mental, forța imaginaţiei, amploarea intereselor, calitatea cunoștințelor,

deprinderilor, priceperilor şi aptitudinilor, etc), stilul realizării (personal sau comun, obişnuit), nivelul

dotării (înalt, mediu, slab), progresele realizate în învățare (prin realizarea repetată a unor produse ale

activității).

Această metodă completează celelalte metode furnizând date despre lumea interioară, despre

bogăţia de idei, originalitatea şi obiectivitatea preșcolarului.

Pe desenele, picturile şi modelajele executate de copilul preșcolar mai ales în activitățile

nedirĳate către un subiect anume se poate studia profilul sau psihologic. Trasarea liniilor cu o anumită

intensitate, folosirea cu predilecție a anumitor culori, reprezentarea prin desen a unor personaje

apropiate sau chiar a sa în raport cu aceste personaje furnizează o multitudine de date cadrului didactic.

Copilul preșcolar ornamentează în desen persoanele pe care le admiră, le aşază în față, le

desenează mai mari în raport cu celelalte personaje. Dimpotrivă simplificarea, depărtarea, micșorarea

unor personaje are o semnificație inversă. "Când există probleme mai complexe inclusiv sentimente de

culpabilizare, copilul se desenează pe el însuși devalorizat şi adeseori mic (regresie de vârsta)" Ursula

Schiopu (1995pag)

Este știut că desenul copilului evoluează odată cu vârsta dar toate etapele prin care trece desenul

la vârsta preșcolară indică particularitățile evolutive individuale şi sufletești. Activitățile de educație
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plastică sunt un important mĳloc de dinamizare a vieții psihice a copilului, a proceselor sale intelectuale,

afective, voliționale şi motivaționale.

Cadrul didactic are un rol important în stimularea creativității şi a imaginației copiilor. Nu

trebuie să privească cu superficialitate un desen pentru că-l poate aprecia greșit. Cu tact şi răbdare,

discutând cu preșcolarul află lucruri nebănuite care ar fi putut rămâne necunoscute la o examinare

sumară, strictă de redare a formelor, liniilor, culorilor sau compoziției desenului.

Procesul instructiv-educativ se îmbunătățește considerabil cunoscând potențialul copiilor.

Părinții sunt îndrumați să dezvolte şi în afara grădiniței unele aptitudini pe care le au copiii.

Din experiența didactica ne ferim în interpretarea datelor de etichetări care stigmatizează copiii,

dar experiența specialistului este totuși indispensabila într-un demers educațional cu reușite depline.
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Portret al Profesorului-Mentor

Mitea Monica

Prof. Colegiul Naţional “Ion Maiorescu” – Giurgiu

În data de 26 februarie 2020, Horia-Roman Patapievici susţine la Ateneul Român conferinţa cu titlul
“Superstiţiile modernităţii”. În această conferinţă încearcă să descrie societăţile moderne ca un “reglaj
fin” între mai multe perechi de termeni (de exemplu, individ/stat), luând în discuţie şi dereglările care
pot apărea, atunci când acest “reglaj fin” nu este realizat şi prevalează unul dintre termeni (în exemplul
dat, fie individul, fie statul).

Ideea mi se pare excelentă, mai ales pentru faptul că ea nu se limitează la o eventuală discuţie asupra
societăţii moderne, ci poate fi utilizată drept model şi pentru descrierea altor situaţii.

Mentoratul presupune o relaţie între două persoane, este o formă de “predare a ştafetei”, în care cel aflat
mai degrabă spre sfârşitul drumului împărtăşeşte din experienţa şi fiinţa sa celui abia pornit la drum.

În mitologia greacă, Mentor este prietenul lui Ulise şi învăţătorul fiului acestuia, Telemach. În sistemele
educaţionale de astăzi, Mentorul îndrumă pe cei nou intraţi în profesie sau pe cei care desfăşoară
practică pedagogică. M-am gândit că modelul propus de Horia-Roman Patapievici poate descrie foarte
bine “portretul” Profesorului-Mentor. Fără pretenţia de a epuiza subiectul, aş putea spune că Dascălul-
Mentor trebuie să realizeze un “reglaj fin” între termeni perechi.

Conţinuturi/metode. Este necesară o armonizare a conţinuturilor şi metodelor. Accentul pus pe
conţinuturi în detrimentul metodelor poate duce la surplus de informaţii, la lipsă de organizare a
acestora în clasificări care să le facă accesibile, la nediferenţierea între ceea ce este important şi ceea ce
este mai puţin, sau chiar neimportant. Dacă balanţa ar înclina prea mult spre metode, s-ar ajunge
probabil la o oarecare sterilitate a conţinuturilor, la lipsa aspectului viu, dinamic al acestora.

Tradiţie/inovaţie. Școala, prin profesorii ei, este păstrătoarea tradiţiei. La şcoală, cultura lumii este
transmisă noilor generaţii. Totuşi, axarea cu precumpănire pe tradiţional, pe model, ar putea duce la un
soi de încremenire în trecut, în rutină, la o imitaţie stearpă a modelului. Salvarea vine de la echilibrul cu
celălalt pol: inovaţia, creativitatea. Aducătoare de suflu nou, creativitatea duce lumea înainte.

Profesional/personal. Relaţia de mentorat nu este numai o relaţie profesională. Ea presupune şi o
componentă afectivă. Deschiderea către celălalt, empatia, atenţia, încrederea sunt calităţi care
favorizează o bună interacţiune între mentor şi “mentee”. Situaţia cea mai fericită este un “acord fin”
între profesional şi afectiv-personal.

Aceste trei perechi de termeni nu epuizează, cum spuneam, subiectul. În aceeaşi manieră poate fi luat în
discuţie portretul Profesorului-Mentor şi în funcţie de alte aspecte, grupate în perechi ordonatoare.
Ideea care le ghidează şi le uneşte este aceea a unui echilibru între cei doi poli.
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OBICEIURI DIN ZONA BUZĂULUI

Prof. ptr. înv primar, ALBUMONA-LISA CLAUDIA
Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu”

Râmnicu Sărat, jud. Buzău

Educaţia copiilor ar trebui să fie aceeaşi, indiferent de locul unde se realizează: la ţară sau la oraş.

Din păcate, copiii de la oraş se îndepărtează de valorile noastre naţionale, de tradiţii. Puţini dintre ei

cunosc sau participă la diferite evenimente importante din viaţa comunităţii, ceea ce face ca mulţi dintre

ei să nu cunoască obiceiurile româneşti.

Buzăul se află ca poziţie geografică la curbura Carpaţilor, într-o zonă centrală a României, unde se
întâlnesc cele trei provincii româneşti: Moldova, Transilvania şi Muntenia. Judeţul nostru este o
Românie în miniatură, cu toate formele de relief: munte, deal, câmpie, râuri, lacuri, vulcani noroioşi,

focuri vii, aşezări dacice străvechi şi monahale de mii de ani în zona Bozioru, unde sunt schiturile
rupestre.

În aceste ţinuturi paradisiace a vieţuit unul dintre primii sfinţi ai poporului nostru: SFÂNTUL

SAVA DE LA BUZĂU,martirizat pentru credinţa sa creştină ortodoxă. În iconografie, el apare îmbrăcat

în straie populare, vrând să arate că aşa erau înveşmântaţi toţi strămoşii noştri.

Oamenii de pe aceste meleaguri au manifestat permanent, prin tradiţii şi obiceiuri, credinţa lor

în Dumnezeu, ataşamentul de Biserică, iubirea de glia strămoşească, respectul faţă de natura

înconjurătoare, cultul faţă de familie şi de muncă. Credinţa lor în nemurire i-a făcut să fie puternici şi

plini de bucurie. Se bucurau de fiecare răsărit de soare, de orice vietate şi plantă întâlnită în Grădina

Maicii Domnului.

Sfintele Sărbători de iarnă erau aşteptate cu mare nerăbdare. Ele începeau cu sărbătoarea

Sfântului Apostol Andrei, se continuau cu Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza şi se

încheiau cu Sfântul Ioan Botezătorul. Aceste sărbători au intrat adânc în sufletul poporului nostru. Ele

sunt o mărturisire de credinţă în Dumnezeu, Care-i uneşte pe toţi, chemându-i la bunătate, bucurie şi

comuniune.

În ajunul prăznuirii Sfântului Andrei – Apostolul României, cel care ne-a încreştinat pe noi,

românii – este o frumoasă tradiţie pe meleaguri buzoiene: să se pună la încolţit grâu într-un vas de

lut. De Crăciun, grâul este mare cât o palmă, iar vasul se pune lângă icoană. Dacii cultivau cu multă

evlavie grâul din care se face „pâinea cea de toate zilele”.

În noaptea dintre ani, oamenii află cum va fi vremea. Dacă urmau secetă, inundaţii etc.,

strămoşii noştri aflau de la calendarul cepei. În zonele Chiojdu, Ulmeni, Blăjani, Movila Banului,

Bisoca, Gălbinaşi etc., în vremea noastră, se mai practică acest obicei străvechi: se pun douăsprezece coji
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de ceapă afară. Li să dă fiecăreia numele lunilor din timpul anului, se pun într-o copaie de lemn cu puţin

mălai, se presară un strat de sare în interior. Dimineaţa se află cât de ploioase vor fi lunile anului nou

după cantitatea de apă din fiecare ghioc de ceapă.

Colindatul pe la case, Pluguşorul, umblatul cu capra şi cu ursul, cât şi cu sorcova sunt

obiceiuri străvechi pe meleagurile buzoiene. În zonele de munte: Pleşi, Vintilă Vodă, Lopătari şi chiar în

zona de câmpie: Săgeata, Gherăseni etc. încă se mai practică aceste tradiţii, care ne dau continuitate şi

statornicie. Ele ţin de identitatea noastră naţională şi spirituală.

Unele tradiţii pe care le întâlnim de Sfintele Sărbători de iarnă au suport biblic, de

exemplu umblatul cu Steaua, colindatul pe la casele oamenilor, altele au legături cu obiceiuri

precreştine, iar altele sunt păgâne:umblatul cu capra sau cu ursul pe la casele oamenilor.

În noaptea de Anul Nou, pe valea Câlnăului - comuna Racovițeni, fetele bune de măritat sunt

colindate de flăcăii satului. În felul acesta, tinerele își pot demonstra calitățile de bune gospodine,

sperând ca în anul care vine să se poată marita. Acestea îi servesc pe colindători cu tot felul de bunătăți

pregătite de mâinile lor, iar flăcăii își aleg viitoarele mirese.

Toate aceste tradiţii şi obiceiuri legate de Sfintele Sărbători de iarnă au acest unic scop: bucuria

şi comuniunea. Oamenii sărbătoresc împreună cele mai frumoase momente din an și duc în felul acesta

tradițiiile mai departe, inițiindu-i pe tineri și arătându-le cât de frumoasă este viața la țară.
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Noile educații-activități de integrare a lor în cadrul orelor de

Limba și literatura română

prof. Paic Iulia

Școala Gimnazială Victor Jinga, Sighișoara

Articol de specialitate

Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educaţie. Conţinuturile,
finalităţile şi obiectivele noilor educaţii propun un demers prin care educaţia încearcă să răspundă
exigenţelor lumii contemporane şi să producă o schimbare a actului educativ în favoarea educaţiei
bazate pe învăţare inovatoare şi adaptabilă. Dintre noile tipuri de educaţie menţionez:

Educația pentru comunicare și mass-media: este primul tip de educaţie cu adevărat nouă,
deoarece mass-media s-a instalat masiv în viaţa socială abia în sec. XX, astăzi rolul lor în societate fiind unul
extrem de mare. Deci, educaţia pentru comunicare şi mass-media poate fi privită ca atitudine receptivă,
corelată cu preocuparea prezervării identităţii culturale şi a respingerii violenţei şi agresivităţii izvorâte
din interese pur comerciale. O educaţie pentru mass-media presupune un dezvoltat spirit critic,
experienţă, înţelegerea corectă a scopurilor urmărite, a mĳloacelor care trebuie folosite pentru atingerea
acestora. Elevii au o atitudine selectivă faţă de ceea ce le oferă un mĳloc de comunicare sau altul, în
funcţie de interes, pasiune, necesitate, căutând orice ocazie, fie ea de natură TV, literatură, radio, reviste
etc., care să le aducă un plus de cunoaştere, de informaţie. Astfel, educaţia pentru comunicare şi mass-
media vizează formarea şi cultivarea capacităţii de valorificare culturală a informaţiei furnizate de presă,
radio, televiziune etc., în condiţii de diversificare şi de individualizare; formează o atitudine critică,
selectivă faţă de avalanşa de informaţii oferite de mass-media, dar şi cultivarea receptivităţii faţă de
valorile culturale şi de sensurile spiritualeale vieţii.

Activitate-Construieşte profilul unui bun comunicator, în context actual.

Argumentează opţiunea.

Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului: vizează formarea şi cultivarea

capacităţilor de înţelegere şi de aplicare a democraţiei. Se urmăreşte dobândirea informaţiilor cu privire
la formele de guvernare democratice prin comparaţie cu cele nedemocratice, cunoaşterea istoriei,
cunoaşterea principiilor democratice, cunoaşterea cadrului juridic internaţional şi naţional al dreptului,
libertăţilor şi îndatoririlor, formarea atitudinii de toleranţă politică, etnică, religioasă sau faţă de diferite
opinii. Se intenţionează formarea unui cetăţean conştient de drepturile şi responsabilităţile sale.

Activitate

- Selectează din ziare, reviste sau din viaţa cotidiană, exemple de încălcare ale

drepturilor copiilor în ţara noastră şi după hotarele ei;
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-Pornind de la opera literară Eu sunt Malala, realizează un eseu pe tema devotamentului

Malalei pentru cauza educării fetelor, răspunzând la următoarea întrebare: Ce valoare are

exemplul pe care aceasta îl oferă?

Educația interculturală: ar putea fi definită ca o formă de educaţie pentru toţi în spiritul

recunoaşterii diferenţelor care apar în cadrul comunităţii, precum şi a respectului faţă de propria
persoană, dar şi faţă de ceilalţi. Interculturalismul nu trebuie să anuleze identitatea unei comunităţi, ci să

o valorifice, insistând pe valorile care le apropie şi promovând acceptarea între oameni. Astfel, sarcina
şcolii de astăzi este de a forma elevilor o conştiinţă europeană prin cultivarea respectului şi a solidarităţii
faţă de cultura unor popoare.

Activitate

- Comentează următorul afiş, care poate fi citit la un restaurant turc din Paris, din

perspectiva manifestării unui comportament intercultural: Dumnezeul tău este evreu. Maşina pe

care o ai este japoneză. Pizza este italiană, iar couscous-ul este algerian. Democraţia pe care o practici este

grecească. Cafeaua ta este braziliană. Ceasul îţi este elveţian. Cămaşa este indiană. Radioul tău este coreean.

Vacanţele tale sunt turceşti, tunisiene sau marocane. Cifrele tale sunt arabe. Scriitura îţi este latină,

şi…reproşezi vecinului tău că este străin.

Educația pentru toleranță: toleranța e responsabilitatea care susține drepturile omului. În

conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica toleranța nu înseamnă nici a tolera

nedreptatea socială, nici a renunța la propriile convingeri, nici a face concesii în această privință. Ea
semnifică acceptarea faptului ca ființele umane, care se caracterizează natural prin diversitatea aspectului
lor fizic, prin situația lor, felul de exprimare, comportamente și prin valorile lor, au dreptul de a trăi în
pace și de a fi cele care sunt. Ea semnifică, de asemenea, că nimeni nu trebuie să-și impună propriile
opinii altuia. În lumea modernă, toleranța e mai necesară ca oricând. Toleranța e necesară atât între
indivizi cât și în cadrul familiei și al comunității. Promovarea toleranței și modelarea atitudinilor față de
diferite opinii, în sensul unei deschideri reciproce și al solidarității urmează să aibă loc în școli și
universități și, prin intermediul educației non-formale, acasă și la locul de muncă.

Activitate- Alcătuieşte textul unei scrisori către părintele unui elev din clasa ta, care

te-a rugat să-i explici ce înseamnă toleranţa în context actual şi ce are el de făcut, pentru a

oferi un sprĳin adecvat în dezvoltarea acestei trăsături copilului său.

Educația ecologică: se impune tot mai mult ca o componentă organică a educaţiei generale, a

formării personalităţii. Acest demers este determinat de evoluţia civilizaţiei contemporanecare, concomitent

cu crearea de bunuri, valori spirituale, servicii, tehnologii etc., benefice pentru existenţa şi prosperitatea

oamenilor, provoacă, în mod alarmant, fenomene grave de poluare fizică şi psiho-socială, care afectează

viaţa în general, punând în pericol chiar existenţa omului. În acest caz, informarea şi pregătirea privind

transmiterea cunoştinţelor de educaţie ecologică, de a forma deprinderi, convingeri şi comportamente

trainice de protecţie a biosului, este o condiţie de bază necesară acestei munci nobile, de a educa.

Principalul scop al educaţiei relative la mediu este formarea conştiinţei şi conduitei ecologice, care
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începe în familie, se continuă în şcoală, în universitate, şi prin formele intruirii continue, permanente.

Aceasta presupune formarea la elevi a unei gândiri şi atitudini ecologice, dezvoltarea spiritului de

responsabilitate faţă de toate organismele vii și a capacității de a se abţine de la orice acţiune cu efecte

negative asupramediului. E necesar să fie o educaţie a sentimentelor faţă de natură, om etc., o educaţie a

idealurilor.
Activitate

- Formulează un anunţ de mică publicitate cu scopul atragerii de investitori, în vederea

restabilirii unor spaţii verzi concrete.

-Realizează o planșă în care să ilustrezi una din poeziile lui Eminescu (la alegere), cu

ajutorul materialelor reciclabile.

Educaţiapentrupaceşicooperare: trebuie să cultive idei, sentimente, atitudini active, responsabile,

care să stimuleze şi să determine acţiuni ferme în favoarea îndeplinirii cerinţelor unei lumi paşnice, a

înţelegerii şi a cooperării. Dacă educaţia respectivă întruneşte un astfel de conţinut, ea presupune

cultivarea unor atitudini superioare, conştientizarea oamenilor pentru evitarea conflictelor, receptivitate

şi flexibilitate, respect pentru valori şi aspiraţii, faţă de sine şi faţă de alţii etc. Educaţia pentru pace şi

cooperare îşi propune să transmită elevilor o cultură a păcii.
Activitate

-Realizarea unor expoziţii plastice pe tema războiului şi a păcii, inspirate din diverse

opere literare, aparținând literaturii române sau universale.

-Dezbateri privind tema războiului în texte literare, precum: Ultima noapte de dragoste,

întâia noapte de război, Catastrofa, Pădurea spânzuraților, Frunze de dor.

Educația pentru familie: problematica familiei este pe departe de a fi epuizată, rămânând un

câmp vast de cercetare, cu posibilităţi de aplicare. Elevul ar trebui familiarizat cu tendinţele familiei
contemporane (pozitive ori negative) care, în opinia unor savanţi, ar fi într-o profundă criză: „Familia a
rămas o uniune a două persoane dominate de raţionalitate şi nu de sensibilitate, de activitate interesată
şi nu de tradiţie afectivă, de profit şi nu de sentiment”. Educația corectă a copilului reprezintă cheia
succesului în viață, fiind utilă în cadrul procesului de maturizare.

Activitate-Pornind de la operele Vizită..., D-l Goe (gimnaziu)/ Ion, Enigma Otiliei(liceu)

întocmeşte o agendă de recomandări pentru familie, cu privire la armonizarea relaţiilor

familiale.
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Ancorarea elevilor în lumea reală prin intermediul

lucrărilor practice

Autor: Sabou Florina Elena
Prof. înv. primar: Școala Gimnazială ”Nichita Stănescu” Baia Mare

Conform I. Cerghit metoda lucrărilor practice “constă în executarea de către elevi (sub
conducerea profesorului) a diferitelor sarcini practice în scopul aplicării cunoștințelor la soluționarea
unor probleme practice, tehnice, productive ori al dobândirii unor deprinderi motorii, practice și
tehnice, necesare pentru viață, pentru activitatea profesională, al însușirii unor priceperi și deprinderi de
aplicare a teoriei în practică.” (Cerghit, 2006, p.259)

În urma realizării unor lucrări practice, elevii elaborează anumite produse materiale sau
intelectuale, urmând o serie de acțiuni și demersuri practice. Toate acestea se desfășoară în conformitate
cu un program de învățare, bine stabilit de către cadrul didactic.

Învățarea prin intermediul lucrărilor practice a fost definită, de către Bocoș, ca fiind “o activitate
complexă, de efectuare a unor sarcini cu caracter aplicativ, în vederea fixării și consolidării achizițiilor și
a formării de abilității practice sau intelectuale, activitate finalizată cu elaborarea unui produs material
sau intelectual” (Bocoș, 2002, p. 267).

Astfel putem concluziona că metoda lucrărilor practice constă în efectuarea de către elevi a unor
sarcini cu caracter aplicativ: de proiectare, de execuţie, de fabricaţie, de reparaţie, prin care aceștia
dobândesc anumite priceperi şi deprinderi, învață să elaboreze strategii de rezolvare a unor probleme
practice și nu în ultimul rând își consolidează, aprofundează şi sistematizează cunoştinţelor dobândite
anterior.

Spre deosebire de lucrările experimentale, care au un caracter de cercetare, de descoperire a
adevărului, a unor noi informații, lucrările practice se axează pe aplicarea unor cunoștințe teoretice
dobândite, pentru realizarea unor produse materiale/intelectuale utile omului și societății în ansamblu.
Prin intermediul lucrărilor practice, elevii înțeleg valoarea noțiunilor teoretice, văd importanța acestora,
realizând că doar datorită lor putem să întreprindem lucruri folositoare, utile în viața de zi cu zi. De
asemenea, ei își dau seama că deținerea doar a cunoștințelor teoretice, fără o corelare a lor cu lumea în
care trăim, cu realul, nu este suficientă deoarece nu le putem utiliza la adevărata lor valoare. Prin
lucrările practice utilizăm și consolidăm cunoștințele învățare, însă în același timp, putem și să învățăm
lucruri noi prin lărgirea orizontului gândirii, prin înțelegerea mai profundă a informațiilor deja deținute,
care ne ajută să atingem alte niveluri de cunoaștere.

Lucrările practice se desfăşoară individual sau în grup, într-un spaţiu şcolar specific (dacă este
cazul), care este dotat cu mĳloace şi echipamente tehnice. Activitatea elevilor, în cadrul lucrărilor
practice, are un grad sporit de complexitate şi de independenţă.
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Lucrările practice sunt extrem de variate, și se nuanțează în funcție de domeniul la care

sunt realizate și în funcție de obiectivele urmărite de către cadrul didactic. Ele se utilizează cu

succes în multe discipline, precum: limba și literatura română, matematică, științele naturii,

disciplinele tehnice, arte plastice și multe altele. I. Cerghit nu realizează o clasificare propriu

zisă a acestora, însă precizează câteva tipuri de lucrări practice: lucrări practice obișnuite, de

proiectare, de execuție, de construcție, de fabricație, de creație. M Bocoș clasifică lucrările

practice ținând seama de natura produsului rezultat din activitatea elevilor, astfel se disting:

• lucrări practice bazate pe scriere: elaborarea de referate, compuneri, poezii, texte, etc.;
• lucrări practice bazate pe creare de produse materiale: confecționarea de obiecte,

instalații, dispozitive experimentale, aparate, etc.;
• lucrări practice bazate pe creare de produse intelectuale: elaborarea de scheme,

desene, schițe, conceperea de probleme, diverse proiecte monodisciplinare sau
transdisciplinare, etc.

Bibliografie:

• Bocoș,M. „Instruire interactivă- repere pentru reflecție și acțiune”, Editura Presa Universitară, Cluj-
Napoca, 2002;

• Cerghit, I. „Metode de învățământ”, Editura Polirom, Iași, 2006
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Metoda experimentului- modalitate de formare a conceptelor

de știință în ciclul primar

Autor: Sabou Florina Elena
Prof. înv. primar: Școala Gimnazială ”Nichita Stănescu” Baia Mare

Evoluția societății a determinat trecerea de la un învățământ tradițional, centrat pe materialul de
învățat, la un învățământ modern care are în prim plan elevul. Exigențele științifice actuale au condus
la formularea unor obiective educaționale care trec de simpla însușire a unor cunoștințe, de cunoaștere a
unor produse finite la o implicare activă a elevilor în descoperirea lor, la implicarea pasiunii, a
creativității, a observării minuțioase a celor ce se petrec în jurul lor. Școala modernă, prin introducerea
experimentului în activitatea practică a elevilor, încă din ciclul primar, reușește să îi apropie pe aceștia
de natură, în primul rând, să îi facă să coreleze mai bine și mai logic teoria învățată de practica propriu-
zisă și să apropie învățământul de elementele lumii în care trăim: cunosc aparatura specifică unor
domenii, au posibilitatea de a cunoaște producția modernă, înțeleg mai bine fenomenele naturale
observate în viața de zi cu zi.

Jean Piaget consideră însă că experimentele, cu toate etapele lor, pot fi efectuate doar de copiii
peste 12 ani, atunci când se formează gândirea formală și aceștia dispun de instrumentele intelectuale
necesare experimentării propriu-zise (judecăţi, raţionamente inductive, deductive, ipotetice, capacitatea
de a formula ipoteze şi de a le combina, de a le verifica pe cale experimentală). Cu toate acestea elevii din
școala primară trebuie implicați în activității experimentale, fie acestea și premergătoare unor
experimente propriu-zise. Metoda experimentului implică mai multe faze de desfășurare, mai multe
etape care trebuie parcurse într-o astfel de lecție, însă aceste atape nu sunt fixe, unele pot fi sărite sau
modelate astfel încât experimentul să fie adecvat vârstei și conținutului care trebuie urmat.

În cercetarea ştiinţifică, experimentul este o metodă de cunoaştere ce are drept scop stabilirea
sau demonstrarea unui adevăr. Cu ajutorul său sunt descoperite cunoştinţe exacte despre obiecte sau
fenomene, iar oamenii de știință pot prin generalizarea concluziilor rezultate să formuleze adevărate legi
ale științei.

Cerghit defineşte experimentul didactic drept o “ observare provocată, o acţiune de căutare, de
tatonare, de găsire de dovezi, de legități, prin încercare. Este o provocare intenţionată, în condiţii bine
determinate (instalaţii, dispozitive, materiale corespunzătoare, variație și modificare a parametrilor etc.),
a unui fenomen în scopul observării comportamentului acestuia, al cercetării raporturilor de cauzalitate,
al descoperirii esenței( adică a legităților care îl guvernează), al verificării unor ipoteze.“ (Cerghit, 2006,
p. 205)

Experimentul didactic are ca și scop însușirea de noi cunoștințe, înțelegerea profundă a unor
noțiuni teoretice, și deși urmează în mare etapele experimentului științific, el se încheie în momentul în
care predicția a fost acceptă ca fiind corectă, el fiind în așa fel condus și elaborat, încât modul de lucru,
ipoteza sunt în așa fel concepute, încât conduc la concluzia așteptată.
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Metoda experimentului se folosește cu preponderență în discipline precum științele naturii,
științele tehnice și sociale.

Bibliografie:
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Metodele activ-participative -o necesitate în activitatea

didactică a zilelor noastre

Autor: Sabou Florina Elena
Prof. înv. primar: Școala Gimnazială ”Nichita Stănescu” Baia Mare

Educația, în ansamblul ei, își propune atingerea unor deziderate, numite în literatura de
specialitate finalitățile educației. Acestea trasează tipul de personalitate care se dorește a fi obținut prin
intermediul procesului educativ, ținându-se cont de condițiile sociale prezente. Finalitățile fac legătura
dintre ceea ce este elevul la intrarea în sistemul educațional și ceea ce trebuie să devină ca urmare a
parcurgerii procesului educativ.

Pentru a ajunge la atingerea finalităților educaționale, cadrele didactice trebuie să dispună în
activitatea lor de predare de un sistem bine pus la punct a pașilor care urmează a fi efectuați pentru
atingerea scopurilor propuse, care se concretizează în alegerea clară a metodelor didactice, a mĳloacelor
de învățământ, a strategiilor de organizare a predării-învățării.

Societatea contemporană îl pune pe copil în situații din ce în ce mai variate, la care trebuie să
găsească rapid o rezolvare eficientă. Adaptarea la cerințele sociale actuale îi impune elevului condiția de
a depăși stadiul unor simple acumulări de cunoștințe și de a-și dezvolta o personalitate dinamică și ușor
adaptabilă condițiilor actuale și de viitor. Acest lucru presupune, la nivel școlar utilizarea din partea
profesorilor a unor metode didactice active, care să îl implice pe elev în descoperirea informațiilor, în
propria sa cunoaștere și formare, în general. Cadrul didactic trebuie să țină cont în activitatea sa de
trăsăturile mai sus amintite și să le valorifice pentru a atinge obiectivele educaționale stabilite.

Importanța selectării și aplicării unor metode didactice adecvate situației de învățare care
urmează a fi parcursă se poate observa și prin intermediul funcțiilor acestora. Ioan Cerghit precizează
cinci funcții ale metodelor: funcția cognitivă (metodele reprezintă pentru elev căi spre cunoaștere),
funcția formativ educativă (metodele ajută la formarea deprinderilor intelectuale, la formarea unor
comportamente, atitudini, la descoperirea și dezvoltarea sentimentelor, etc.), funcția motivațională
(stimulează interesul elevilor, susține pasiunile și amplifică satisfacțiile), instrumentală (prin intermediul
metodelor didactice, cadrele didactice reușesc să atingă obiectivele propuse, reprezentând astfel
instrumente valoroase de muncă) și normativă (prin intermediul metodelor se încearcă optimizarea
activității, în vederea obținerii celor mai bune rezultate, cadrele didactice știind astfel cum să procedeze
în actul predării-învățării). În funcție de metoda aleasă, profesorii pot să pună accent pe transmiterea de
cunoștințe, pe descoperirea acestora de către elevi, pe formarea unor abilități sau chiar dezvoltarea unor
laturi precum creativitatea, independența în acțiune, capacitatea de analiză, inventivitatea. Toate acestea
cumulate sunt lucruri necesare și esențiale a fi dobândite în vederea adaptării fiecărei persoane la lumea
din care facem parte, aflată într-o continuă transformare. Cu toate că bagajul cultural și cunoștințele
unei persoane sunt elemente cu adevărat importante, dezvoltarea unor procese adiacente, precum
simțului practic, creativitatea îl ajută să poată rezolva sarcinile variate la care este supus omul în
societatea de astăzi.
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Astfel, pentru a veni în sprĳinul învățării active predarea trebuie să fie și ea în concordanță, ea
trebuie să impulsioneze elevii, să activizeze cât mai tare elevii, care ajung nu doar să recepteze o
informație, ci să o descopere ei și să jongleze cu aceasta. Astfel, elevii își însușesc cunoștințele, le
analizează, le structurează, le leagă de alte achiziții anterioare și găsesc modul în care noile cunoștințe
pot fi utilizate în mod practic sau cum alte cunoștințe deja organizate și stocate în memorie pot să le
folosească în contexte noi. Acestea sunt doar câteva exemple de operații întreprinse de către elevii care
sunt antrenați într-o predare și o învățare activă/interactivă.

Utilizarea în școli, din ce în ce mai des a predării active/interactive, presupune din partea
cadrelor didactice adoptarea unor strategii didactice adecvate, aceștia ajungând să acorde o importanță
semnificativă metodelor didactice activ-participative. Acestea au fost definite de către Bocoș ca fiind
„modalități de acțiune educativă centrate pe elev și, mai exact, pe activitatea de învățare a acestuia și pe
operațiile mintale și practice pe care le utilizează acesta. Ele vizează și asigură antrenarea și activizarea
structurilor cognitive, operatorii și afective ale elevului în direcția utilizării potențialului lui psihic, fizic
și afectiv și a transformării lui într-un coparticipant implicat profund în propria instruire și formare,
într-un constructor al propriei cunoașteri, prin activități și sarcini de lucru individuale și/sau
cooperative” (Bocoș, 2002, p. 145).

Bibliografie:
• Bocoș,M. „Instruire interactivă- repere pentru reflecție și acțiune”, Editura Presa Universitară, Cluj-

Napoca, 2002;
• Cerghit, I. „Metode de învățământ”, Editura Polirom, Iași, 2006
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TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE ÎN CADRUL

ACTIVITĂȚILOR PREŞCOLARE

Prof.inv.presc. Ştefănescu Luminiţa

Şcoala Gimnazială Nr.133 Bucureşti

Într-o lume umbrită de mirajul tehnologic, de link-uri, like-uri, programe, aplicații și magazine

online, într-o lume în care obiceiurile au rămas în inimile și sufletele bunicilor de pretutindeni, într-o

lume a internetului, telefoanelor performante și tabletelor, stă ea, îmbrăcată în costumul popular, cu

opincile puțin mari, o ie cusută și păstrată la locul de onoare, cu catrința împrumutată de la o vecină de

prin sat, dansează, chiuie, ascultă povești, ode cu și despre România. O Românie plină de grĳi, probleme

chinuitoare, arzătoare, o Românie parcă tristă, lipsită de culoarea vremurilor demult apuse, însă, cu

toate acestea, o Românie a ta, a mea, a noastră. Această Românie în care tradițiile sunt încă respectate,

în care flăcăii încă își mai curtează domnițele, în care domnitorul Vlad Țepeș nu este considerat așa zisul

„ Dracula”, în care mirosul bucatelor din Maramureș te invită să te oprești la această lecție complet

românească. Și dacă tu crezi că noi am uitat de Bucovina, Moldova sau Muntenia, dacă tu crezi că noi nu

știm de „Noaptea Sânzienelor”, de vestitele „Babe”, de folclor, de hore și dansuri, de mămăligă, colindat și

ouăle roșii, dacă tu crezi toate acestea, atunci cu siguranță ai uitat că suntem români.

Se spune că folclorul este inima unei culturi, că istoria și literatura sunt specifice fiecărei țări, că ele

sunt comorile inestimabile ale unei națiuni, ele sunt ce avem, ce iubim și tot ce ne apropie de pământul

românesc. Îi avem pe Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Mihai

Eminescu, avem „Amintirile” lui Creangă, comediile lui Caragiale, operele lui Brâncuşi, filmele lui

Sergiu Nicolăescu, noi le avem pe toate, adânc înrădăcinate în suflet. Avem deopotrivă marea şi muntele,

frumuseţea vieţii, a tinereţii alături de demnitatea lumii de apoi, avem muzee, parcuri, Delta Dunării,

Cimitirul Vesel, dar nimic nu este etern, totul devine efemer în raport cu grandiosul timp, ce trebuie noi

să învăţăm este bucuria de a dărui, de a lăsa moştenire urmaşilor cel mai de preţ cadou, patria.
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Noi, învăţătorii, educatorii, cadrele didactice, cei care lucrăm în permanenţă cu cei mici, care ne

dedicăm cu pasiune şi pricepe viaţa pentru copii, noi şi în special, eu încerc să le transmit, să îi învăţ că

suntem compuşi dintr-o serie de valori, norme, obiceiuri, tradiţii fără de care am fi lipsiţi de o

cunoaştere a trecutului, de o conştientizare a prezentului şi o înţelegere a viitorului. Iar ei, ori de câte ori

le povestesc de spaţiul românesc, de peisajele pitoreşti, de portul naţional, de 1 Decembrie, ei mă privesc

fascinaţi, dornici să afle mai mult, să afle totul despre România. Primesc adesea întrebări tulburătoare,

întrebări cărora nu mă simt în măsură să le răspund, întrebări emoţionante, rugăminţi despre basme,

Baba Dochia, Mărţişor, Ghiocel, Moş Nicolae sau celebrul brad de Crăciun. Întotdeauna am ştiut că

singura fiinţă care simte o admiraţie nativă faţă de creaţiile populare, faţă de legende cu oşteni, faţă de

calităţile ţăranului autentic, viteaz, curajos, înţelept, muncitor, al cărui Univers se învârte în jurul

familiei, casei şi pământului, este copilul. Acest copil atras de zicători, proverbe şi mult iubitele ghicitori,

cu care îi amuz mereu, le aduc un zâmbet pe buze şi, totodată, îi învăţ sensul cuvintelor, uşurinţa

folosirii sinonimelor, expresiilor care prind aceeaşi formă cu un iepuraş, o vulpiţă sau poate chiar o

gărgăriţă. Însă ceea ce vreau să le prezint, ceea ce îmi doresc cu adevărat să le expun, să le transmit prin

viu grai este frumuseţea artei populare, varietatea folclorului, a obiceiurilor, cântecelor patriotice pe care

întotdeauna trebuie să le poarte în inimă, să le iubească cu onestitate, să le valorifice, căci ele sunt averea

noastră, nepreţuitele dovezi ale pământului românesc, ale meşteşugarilor din alte vremuri, pe care noi

nu avem voie să le lăsăm în voia timpului, în mâinile conflictelor moderne, ale problemelor cotidiene.

Aşa cum „Mioriţa” ne spune „Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai„ , aşa cum acest rai sugerează

frumuseţea şi bogăţia patriei, aşa cum toate acestea se referă doar la preţuirea spaţiului românesc, aşa

cum toate părţile ţării se împletesc armonios şi formează o Românie actuală, aşa avem şi noi o datorie

morală, sentimentală care ne îndeamnă să nu uităm de sacrificiu, de durerea resimţită, de teamă, de

Războaiele Mondiale, de luptele în care predecesorii noştri au biruit în faţa celorlalţi.

Așadar, ceea ce noi educatorii, profesorii sau învățătorii trebuie să introducem în activitățile cu cei

mici, în lecțiile predate și abordate de programa școlară este interesul pentru tradiții, istorie și trecut.

Acest interes care are rolul de a ne modela copiii în cel mai frumos fel posibil, de a le implementa lor noi

idei și atitudini pe care e necesar să le abordeze în legătură cu mult întâlnitele obiceiuri din toate

colțurile țării. Ei bine, aici vor apărea în lumina noastră interesele culturale în funcție de fiecare regiune
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în parte. Noi, adulții știm foarte bine că orice subdiviziune a țării, orice sat, oraș sau metropolă își are

propriile tradiții și obiceiuri „născute şi crescute” chiar în acel loc. Însă, un termen definitoriu pentru

micile diferențe întâlnite în Cluj, Sibiu, București, Constanța sau Harghita îl constituie elementele

culturale. Aceste elemente reprezintă cele mai simple forme ale culturii și sunt de două tipuri,materiale,

obiectele specifice, vestimentația, arhitectura caselor, modul de organizare și aranjare a acestora și

nonmateriale, salutul, pupatul, strânsul mâinii.

Totodată, din punct de vedere sociologic, elementele culturale sunt integrate prin intermediul

complexelor culturale, spre exemplu dansul. Dansul implică, într-o anumită măsură, atât vestimentație,

cât și muzică sau coregrafie. Cert este că totul devine greu de explicat sau înțeles pentru micuți; lor nu le

putem exemplifica câteva definiţii, nu le putem preda această lecţie despre cultură, interese sau norme

sociale într-o manieră studenţească pentru că înţelegerea lor o să fie aproape inexistentă. Ceea ce noi

putem face, în schimb, este să organizăm, să inventăm şi să înfiinţăm serbări cu specific popular, jocuri,

fişe de lucru în care să surprindem acest caracter tradiţional, activităţi interesante şi uşor de reţinut

pentru copii.

Un alt punct de vedere în favoarea importanţei prezentării tradiţiilor şi obiceiurilor în grădiniţe sau

şcoli de la o vârstă fragedă îl constituie formarea unei idei asupra unor meserii. Printr-o simplă lecţie,

copilul intră în contact direct cu unele profesiuni, activităţi, pe care fie bunicii, fie părinţii acestora le

practică cu sârguinţă. De asemenea, le insuflăm respectul şi dragostea pentru muncă şi pentru o anumită

meserie spre care se pot îndrepta şi ei atunci când vor creşte. În altă ordine de idei, ei ajung să înţeleagă

şi să trateze cu o seriozitate specifică vârstei, munca.

În concluzie, tradiţiile, obiceiurile şi folclorul reprezintă un prim pas din viaţa unui copil în

cunoaşterea şi aprecierea locurilor natale, a tuturor frumuseţilor patriei. Cei mici ajung, sub îndrumarea

noastră, să iubească , să fie ataşaţi şi să privească subiectiv, personal, pitorescul ţării, cu dansurile şi

horele româneşti, cu portul colorat în sute de combinaţii, în funcţie de regiune, cu mâncărurile

tradiţionale, meseriile locurilor şi oamenii de pretutindeni. Ei admiră basme, ode, ghicitori, doine,

balade spuse, cântate sau povestite din moşi strămoşi, le reţin cu uşurinţă şi le spun mai departe copiilor

sau nepoţilor. Totul prezintă o continuitate, totul are o doză de modernism, totul este istorie, iar toată
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ţara, de la Botoşani şi prin Carpaţi, până la Giurgiu şi apoi spre Dunăre, este a noastră, este darul nostru

cel mai de preţ, este însuşi spaţiul românesc. Aşadar, învăţaţi să iubiţi, să preţuiţi, să dăruiţi mai departe

acest cadou şi niciodată să nu îl lăsaţi în voia timpului, în mâinile eternităţii acestuia.
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Moș Nicolae, un sfânt care a cucerit Europa

Joc didactic/Activitate de pedagogie experiențială

Autor: Szekeres Márta
Profesor de geografie la Școala Gimnazială „Petőfi Sándor” și Liceul Pedagogic „Bod

Péter”

Tema activității este cunoașterea sărbătorilor de iarnă la diferite popoare din Europa,
identificarea originii figurii lui Moș Nicolae/Crăciun, Jouloupukki, Santa Claus etc...

Competențe de dezvoltare:
• competențe de științe socio-culturale: identificarea țărilor din Europa pe hartă și

studierea sărbătorilor de iarnă din culturile europene
• competențe sociale: ascultare reciprocă, experimentarea jocului în comun, cooperare,

competiție
• competențe emoționale: retrăirea emoșțiilor din copilărie în așteptărea lui Moș

Nicolae/Crăciun etc..
Descrierea metodei utilizate: activitatea pedagogică experiențială constă din două părți: prima

parte folosește o metodă de cooperare, partea a două prezintă o metodă competitivă.

Figurile lui Moș Nicolae peregrină Europa (25 minute):

Copiii sunt împărțiți în șase/șapte grupe în funcție de efectivul clasei. Fiecare grupă reprezintă o
nație din Europa. Elevii primesc câte o felicitare de Crăciun, pe care sunt tipărite informații despre
tradițiile de iarnă a țării respective. Coperta felicitării reprezintă țara (conturul hărții) cu motive
caracteristice, porturi populare, clădiri renumite etc...Elevii din fiecare grupă citesc informațiile din
felicitare și încearcă să rețină cât mai mult și mai punctual. Apoi aleg un reprezentant, care va fi Moș
Nicolae și va începe ”Călătoria în Europa”, adică va trece la următoarea grupă/țară și va povesti tradițiile
deja reținute de unde provine, și ascultă pe elevi din grupa respectivă, care povestesc tradițiile
grupei/tării lor. Fiecare încearcă să povestească cât mai detaliat, fără să se uite pe felicitare. Din toate
cele șase grupe concomitent pornește un Moș Nicolae, care se duce la grupa următoare. După ce au
povestit și au ascultat tradițiile, se reîntorc la grupa inițială, și povestesc cele auzite și celorlalți, respectiv
elevii care n-au umblat, povestesc și ei ce au auzit de la moș. În faza următoare pornește din grupa
respectivă un alt Moș Nicolae, se duce la o nouă grupă/țară (unde n-a mai fost), povestește tradițiile din
țara de origine, ascultă tradițiile noi, se reîntoarce, povestește gupei, și tot aașa, până ce fiecare Moș
Nicolae a vizitat fecare grupă/țară. Astfel fiecare grup primește înformații despre fiecare țară și tradiții.

Competiție între popoare (25 minute):

Grupele rămân împreună. Profesorul proiectează întrebări tip test cu alegeri multiple (4
răspunsuri). Fiecare grupă primește 10 jetoane (bănuți), cu care intră în joc și pune atâta jetoane cât
consideră că valorează răspunsul și cât de siguri sunt de răspunsul dat. Dacă răspunsul este corect,
valoarea jetoanelor se dublează. Dacă este greșit, grupa pierde jetoanele puse. Situația este urmărită într-
un tabel la profesor.
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Echipa care câștigă concursul formează Grupa de Moș Nicolae și are ca sarcină să strecoare mici
daruri tradiționale (nucă, ciocolată, mere, rodie) în buzunarele, gențile, băncile celorlalți elevi din clasă
în așa fel, ca să rămână neobservați.

Conținutul felicitărilor:

Moș Nicolae în Austria:

În Austria copii înainte de sărbătoare încearcă să fie ascultători și harnici, deoarece cred că Niglo,
der Hömliche aude totul sub uși și poate observa pe fereastră. Sfântul Nicolae apare întotdeauna ca
episcop, purtând pălărie episcopială, ținând în mână un toiag și o carte. El aduce mere, nuci și rechizite
școlare. Este însoțit de Knecht Ruprecht „răul Krampus”, a cărui înfățișare este piele de oaie neagră,
coarne de capră sau oaie, iar treaba lui este să bată pe copii răi cu o nuielușă.

Moș Nicolae în Finlanda:

Sfântul Nicolae este considerat de finlandezi patronul păsărilor, stăpânul mărilor, pentru că
odinioară a potolit valurile, după legenda finlandeză. Figura centrală a solstițiului de iarnă este
personajul șamanistic, Youlupukki (youlu = sărbătoare, pukki = capră), care locuiește pe Korvatunturi
(korva = ureche, tunturi = stâncă de granit), și aude dorințele copiilor. Are o sanie trasă de reni, care
aleargă pe zăpadă (nu zboară).

Ziua Sfintei Lucia în Suedia:

Tot de sărbătorile de iarnă se leagă și sărbătorirea zilei de Sfânta Lucia. Sfânta Lucia era
originară din Siracuza, Sicilia, și a fost una dintre primii martiri creștine. Cea mai mare fată din familiile
scandinave portretizează Sf. Lucia, se îmbracă în alb, poartă o coroană de afin plină cu lumânări,
simbolizând lumina (lux), care începând de ziua solstițiului de iarnă începe să crească. Fata slujește pe
membrii familiei, gătind Lucia-pulla (Lussekatt) și servind. Obiceiurile păgâne și creștine sunt
amestecate în această sărbătoare.

Moș Nicolae în Olanda:

Sinter Claas olandez vine în haine de episcop, pe corăbii mari din sud, din Spania în portul
Amsterdam. În port se urcă pe un cal alb, servitorul lui este un maur (arab), Zvark Peter (Petru Negru),
care este îmbărcat în stil medieval, are o nuielușă în mână. Copii pun klumpe (papuci de lemn) la
fereastră, iar moșul pune în ele rodie, ciocolată, mere și bănuți.

Moș Nicolae în Franța:

În Franța copii așteaptă cadouri de la Perè Noel (Moș Crăciun). În noaptea de la 5 la 6 decembrie
își pun ciorapii și pantofii în fața șemineului, care se umplu cu dulciuri dimineața. Este ajutat de Perè
Fouettard, care poartă haine cu clopoței, pentru a face zgomot, și pedepsește pe copii dacă n-au fost
cuminți.

Moș Nicolae în Cehia:

Numele de Mikulas, provine din cehă, unde poartă haină epsicopială, barbă de lână, are un coș în
spate. Este însoțit de un înger, îmbrăcat în cămașă lungă, albă, cu o pălărie în formă de con pe cap, și
diavolul, care poartă o mantie lungă cu blana întoarsă pe dos, cu coarne de berbec pe cap, mătură și
clopoțel în mână. Cei neascultători primesc mătură.
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Jocul didactic şi dezvoltarea limbajului la clasa pregătitoare

Prof. înv. primar, Șerbănică Claudia

Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu’’
Baia Mare

Jocul este o formă de activitate bine gândită, necesară şi indispensabilă procesului educaţiei,
este o activitate care prin conţinutul, forma şi funcţionalitatea sa specifică nu se confundă cu nici o altă
formă de activitate instructiv-educativă, motiv pentru care nu poate fi suplinită.

Jocul didactic este folosit la clasa pregătitoare pentru dezvoltarea vorbirii, a reprezentărilor
matematice, a operaţiilor de calcul, în cunoaşterea mediului înconjurător etc. Specificul jocului didactic,
faţă de celelalte activităţi obligatorii, constă în aceea că este creat într-un anumit scop bine determinat şi
se desfăşoară sub directa îndrumare şi conducere a învățătoarei.

Clasa pregătitoare a fost concepută pentru copilul de șase ani ca un univers al poveștilor, al
învățării prin joc, și nu ca un spațiu rigid al cunoașterii, al constrângerii. S-a urmărit familiarizarea
copilului cu mediul școlar, cu anumite tipuri de activități care le va ușura ulterior asimilarea de
cunoștințe la diverse discipline.

Limbajul în clasa pregătitoare, devine un instrument activ şi deosebit de complex al relaţiilor
copilului cu cei din jurul său şi în acelaşi timp, un instrument de organizare a activităţii psihice.

Perioada corespunzătoare clasei pregătitoare este perioada care se caracterizează prin cele
mai profunde şi productive însuşiri psihice ale individualităţii, este perioada unei intense receptivităţi,
sensibilităţi şi flexibilităţi psihice divergente. De aici necesitatea de a exersa şi fructifica potenţialul
creativ al școlarului, de a-i forma şi dezvolta eul cognitiv, afectiv, socio-acţional în devenire.

Varietatea şi dificultatea sarcinilor, ilustrează problematica limbajului, cu care se confruntă
copiii. Aceştia trebuie să achiziţioneze şi să stăpânească toate nivelurile limbajului, nu numai nivelul
sunetelor gândirii, ci trebuie să achiziţioneze şi să stăpânească şi modul de combinare a cuvintelor în
propoziţie pentru a-şi exprima gândurile.

Cunoscând faptul că limbajul şi comunicarea se dezvoltă în strânsă legătură cu gândirea, că
şcolarului îi este caracteristică gândirea orientată spre activitatea concretă se pot folosi o serie de
modalităţi prin care să stimulăm comunicarea orală. Stăpânirea unui vocabular bogat îi oferă şcolarului
posibilitatea de a se ,,mişca” cu uşurinţă în mediul înconjurător şi de a-şi exprima propriile achiziţii de
limbaj.

Jocul didactic este o modalitate adecvată de organizare a învăţării limbii materne, deoarece
el asigură participarea activă a tuturor şcolarilor, iar prin complexitatea sa, noţiunile care vizează
dezvoltarea limbajului sub toate aspectele (fonetic, lexical, gramatical) se transmit, se fixează şi se
consolidează. Toate jocurile didactice au ca obiectiv major dezvoltarea laturii fonetice a limbajului,
aspect care preocupă învățătoarele, deoarece asimilarea compoziţiei sonore a cuvintelor îi ajută pe copii
în exprimare şi comunicare, mai mult, analiza şi sinteza fonetică constituie premise trainice ale învăţării
scris – cititului.
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Eficienţa jocului depinde, în mare măsură, de modul în care învățătoarea selectează
conţinutul informaţional.

Ca urmare, am încercat o eşalonare a jocului didactic având în vedere următoarele aspecte
ale limbajului:

A. Jocuri didactice pentru îmbogăţirea şi activizarea vocabularului
B. Jocuri didactice pentru însuşirea structurilor logice şi gramaticale
C. Jocuri didactice pentru formarea deprinderii de a efectua analize fonetice.

Astfel, în scopul îmbogăţirii vocabularului copiilor cu substantive sunt recomandate jocurile a
căror complexitate crește treptat: astfel începem cu jocuri care denumesc obiecte şi fenomene cu care
copilul vine în contact direct acasă şi la școală, apoi jocuri cu substantive care denumesc fenomene ale
mediului înconjurător, apoi jocuri cu substantive care au un grad sporit de generalizare şi abstractizare.

De exemplu, se organizează jocurile didactice:
• ,,Ghici ce s-a schimbat?”- se cere copiilor să denumească formele geometrice,
• ,,Ce ne trebuie?” - denumirea unor profesii, unelte, produse,
• ,,Când se întâmplă?” - denumirea anotimpurilor şi caracteristicilor lor, fenomene ale naturii,

legume, fructe, viaţa plantelor şi a animalelor în acele perioade,
• ,,Rechizitele şcolarului” - denumirea rechizitelor, utilizarea, păstrarea lor.
În scopul îmbogăţirii vocabularului copiilor cu substantive proprii, care să denumească numele

lor, al fraţilor, al părinţilor, apoi, nume de localităţi, din ţară, numele ţării, se pot organiza şi desfăşura
diverse jocuri didactice, cum ar fi:

• ,,La cine s-a oprit jucăria?” - recunoaşterea, denumirea membrilor clasei din care fac parte,
• ,,Familia mea” - numirea părinţilor, fraţilor,
• ,,Unde a sosit scrisoarea?” - cunoaşterea şi denumirea corectă a adresei,
• ,,Plimbare imaginară în oraşul natal (ţară)” - denumirea corectă a oraşului natal, a unor obiective

socio – economice, recunoaşterea lor după imagini.
Jocurile didactice contribuie din plin la îmbogăţirea lexicului sub aspectul achiziţionării de noi

cuvinte, al consolidării şi activizării lor, sarcină deosebit de importantă la această vârstă a marilor
acumulări. Se pot organiza diferite jocuri în care se poate opera cu diverse antonime, ştiut fiind că
şcolarul la această vârstă îşi precizează mai uşor sensurile cuvintelor pe care le diferenţiază prin contrast.
Iată câteva exemple de jocuri:

• ,,Răspunde repede şi bine!” - activizarea vocabularului cu unele cuvinte – adjective, substantive –
cu sens contrar, găsirea antonimelor unor cuvinte, formularea unor propoziţii cu acestea,

• ,,Găseşte cuvântul potrivit!” – solicită copilul să aleagă un jeton, să denumească obiectul din
imagine (,,coş gol”), copilul care are imaginea cu un coş plin, duce jetonul lângă coşul gol de pe
panou şi formulează o propoziţie sau mai multe: ,,Irina aduce de la piaţă un coş plin cu mere.”
sau ,,Coşul este gol.” În varianta jocului se poate cere copiilor să găsească alte cuvinte cu sens
opus: linie lungă – linie scurtă, pom desfrunzit – pom înfrunzit, panglică lată – panglică îngustă,
cutie mare – cutie mică.



TRADIȚII ȘI SĂRBĂTORI-CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMIIEducație și noi orizonturi

44

Bibliografie:

1. Alecu, Simona -Metodologia cercetării educaţionale”, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”,

Galaţi 2005

2. Antohe, Georgeta; Barna, Iuliana - „Psihopedagogia joculu”, Ediţia a doua completată. Editura

Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi 2006

3. Ana, Aurelia, Cioflica, Smaranda Maria - “Jocuri didactice pentru educarea limbajului” - Editura

Tehno-Art, Petroşani, 1999

4. Badica, T. - “Exerciţii pentru dezvoltarea vorbirii preşcolarilor”, E.D.P., 1979

5. Barbu H., Popescu E., Şerban F.,- „Probleme ale adaptării şcolare - ghid pentru perfecţionarea activităţii

educatoarelor şi învăţătorilor”, Editura AII Educaţional, Bucureşti, 1999

6. Chiscop, Liviu, - „Ghid metodologic, Didactica educaţiei limbajului în învăţământul preşcolar” , Editura

Gr.Tăbăcam, Bacău, 2000



TRADIȚII ȘI SĂRBĂTORI-CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMIIEducație și noi orizonturi

45

Jocul formă de activitate instructiv-eductivă

Prof. înv. primar, Șerbănică Claudia

Școala Gimnazială ,, Alexandru Ivasiuc’’

Baia Mare

,,Mi-e teamă să nu spună: Că am crescut mare. Vreau să rămân mereu copil ca să mă pot juca toată ziua”.
(M. J. Barrie)

,,Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții... este singura atmosferă în care
ființa sa psihologică poate să respire şi, în consecință, poate să acționeze” (R. E. Clàparede, 1909, 34).

Jocul este o școală deschisă, cu un program tot atât de bogat precum este viața. Prin joc, viitorul
este anticipat și pregătit. Se apreciază chiar că jocul îndeplinește în viața copilului de 3 – 7 ani același rol
ca munca la adulți. Este forma specifică în care copilul își asimilează munca şi se dezvoltă.

Este suficient să amintim concentrarea copilului prins în joc, precum și gravitatea cu care el
urmărește respectarea unor reguli sau lupta în care se angajează pentru a câștiga. Copiii se joacă pentru a
se juca.

Elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare
de bună dispoziție funcţională de veselie şi bucurie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi
a plictiselii, a oboselii.

Jocul este o formă de activitate bine gândită, necesară şi indispensabilă procesului educației, este
o activitate prin care conţinutul, forma şi funcţionalitatea sa specifică nu se confundă cu nici o altă
formă de activitate instructiv-educativă, motiv pentru care nu poate fi suplinită şi nici nu este în măsură
să suplinească pe una din ele.

Pentru a înţelege specificul jocului ca formă de activitate instructiv-educativă, trebuie să
cunoaştem şi celelalte sensuri ce i se atribuie jocului, cum ar fi: activitate specific umană, activitate
dominantă la vârsta preşcolară, factor hotărâtor în viaţa copilului preşcolar. Aceste sensuri indică, fie
poziţia jocului în raport cu celelalte forme de activitate specifice omului, fie aportul jocului în procesul
educaţiei.

Jocul este o activitate specific umană, dominantă în copilărie, pentru că numai oamenii îl
practică în adevăratul sens al cuvântului. Este una dintre variantele activităţii desfăşurate de om, fiind în
strânsă legătură cu acestea. Este determinat de celelalte activităţi – învăţare, muncă, dar în acelaşi timp
este puternic implicat în derularea lor. Învăţarea, munca, creaţia, includ elemente de joc şi în acelaşi
timp, jocul este purtătorul unor importante elemente psihologice de esenţă neludică ale celorlalte
activităţi specific umane.

Jocul – activitate dominantă la vârsta preşcolară, are rol hotărâtor în evoluţia copilului. La vârsta
preşcolară jocul este o activitate cu caracter dominant, fapt demonstrat de modul în care polarizează
asupra celorlalte activităţi din viaţa copilului, dar şi de durata şi ponderea sa. Această idee este susţinută
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şi de rolul pe care îl are pe planul dezvoltării copilului, favorizând trecerea sa pe o treaptă superioară de
dezvoltare.

Activitate fundamentală la vârsta preşcolarităţii, jocul reprezintă o forţă cu caracter propulsor în
procesul dezvoltării copilului, permiţându-i acestuia să pătrundă în realitatea pe care o cunoaşte activ,
sporindu-i totodată întregul potenţial de care dispune.

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ, el dobândeşte funcţii psihopedagogice
semnificative, asigurând participarea activă a preşcolarului la activităţi, sporind interesul de cunoaştere
faţă de conţinutul activităţii.

Termenul ,,didactic” asociat jocului accentuează componenta instructivă a activităţii şi
evidenţiază că acesta este organizat în vederea obţinerii unor finalităţi de natură informativă şi
formativă specifice procesului de învăţământ. Jocul didactic se caracterizează printr-o structură specifică,
originală, deosebită de celelalte activităţi, care se practică în grădiniţă. Jocul didactic este apreciat drept
unul dintre cele mai accesibile şi eficiente mĳloace instructiv – educative folosite la vârsta preşcolară.
Acesta este subordonat pedagogului, este creat de el şi intră în fondul mĳloacelor sale pedagogice.

Jocul didactic este folosit în învăţământul preşcolar pentru dezvoltarea vorbirii, a reprezentărilor
matematice, a operaţiilor de calcul, în cunoaşterea mediului înconjurător etc. Specificul jocului didactic,
faţă de celelalte activităţi obligatorii, constă în aceea că este creat într-un anumit scop bine determinat şi
se desfăşoară sub directa îndrumare şi conducere a educatoarei. Utilizând jocul didactic educatoarea
exersează priceperile şi deprinderile ce s-au format în cadrul altor activităţi menite să dezvolte vorbirea,
sistematizează, precizează, consolidează şi verifică cunoştinţele însuşite.

Jocul didactic stă la baza conceperii întregii activităţi instructiv – educative din grădiniţă. El este
conceput ca un mĳloc de instruire şi de educare a copiilor, ca procedeu metodic de realizare optimă a
sarcinilor pe care şi le propune procesul de învăţământ şi ca formă de cunoaştere şi de dezvoltare a
capacităţilor psihofizice pe toate planurile. Jocul didactic îmbină într-un mod armonios atât sarcini
specifice jocului cu sarcini şi funcţii specifice învăţării.

Jocurile didactice contribuie la realizarea a două scopuri educative importante: creează motivaţia
necesară activităţilor de învăţare şi pregătesc copiii pentru abordarea noilor cunoştinţe şi însuşirea unor
noi comportamente. Jocul didactic prezintă ca notă definitorie îmbinarea armonioasă a elementului
instructiv cu elementul distractiv, asigurând o unitate deplină între sarcina didactică şi acţiunea de joc.
Această îmbinare a elementului instructiv – educativ cu cel distractiv face ca, pe parcursul desfăşurării
sale, copiii să trăiască stări afective complexe care declanşează, stimulează, intensifică participarea la
activitate, cresc eficienţa acesteia şi contribuie la dezvoltarea diferitelor componente ale personalităţii
celor antrenaţi în joc.

În cadrul literaturii de specialitate, jocul didactic este desemnat ca fiind cel mai eficient mĳloc de
instruire şi educare, fiind folosit pentru a forma sau consolida anumite cunoştinţe, priceperi sau
deprinderi. Jocul didactic are drept scop instruirea copiilor într-un domeniu de cunoaştere, dar şi
sporirea interesului pentru activitatea respectivă prin folosirea unor elemente distractive, ce facilitează
atingerea scopului formativ – educativ.

Jocul didactic, încadrându-se în categoria jocurilor cu reguli, este definit prin obligativitatea
respectării regulilor care precizează căile ce trebuie urmate de copii în desfăşurarea acţiunii ludice.

Jocurile didactice pot contribui la realizarea unor obiective educaţionale variate şi complexe.
Acestea pot viza dezvoltarea fizică a copilului în cazul jocurilor motrice, sportive, sau dezvoltarea unor



TRADIȚII ȘI SĂRBĂTORI-CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMIIEducație și noi orizonturi

47

subsisteme ale vieţii psihice (procesele psihice senzoriale, intelectuale, volitive, trăsături de personalitate
ş.a.). De asemenea jocurile didactice pot contribui la rezolvarea unor sarcini specifice educaţiei morale,
estetice. Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constitutive prin care se deosebeşte de celelalte
jocuri şi forme ale activităţilor obligatorii, şi anume: - conţinut; sarcină didactică; regulile jocului;
acţiunea de joc.

Bibliografie:

1. Osterrieth, Paul,- „Introducere în psihologia copilului”, E.D.P.1976

2. Preda, Viorica, -“Copilul şi grădiniţa”, Editura Compania,Bucureşti 2000;

3. Şchiopu, U. ,Verzea, E. —„Psihologia Vârstelor”, E.D.P., 1995

4. Revista „învăţământul Preşcolar” nr.3-4 - „Implicaţiile jocului în formarea intelectuală a copiilor”,

5. Nicola, I.- Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2000



TRADIȚII ȘI SĂRBĂTORI-CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMIIEducație și noi orizonturi

48

Emoțiile și inteligența emoțională la vârsta școlară mică

Prof. înv. primar, Șerbănică Claudia

Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu’’

Baia Mare

Emoția este o reacție afectivă de intensitate medie și de durată relativ scurtă, însoțită adesea de
modificări în activitățile organismului, oglindind atitudinea individului față de realitate. Emoția poate fi
clasificată ca un sistem de apărare, întrucât, psihologic, emoția afectează atenția, capacitatea și viteza de
reacție a individului, dar și comportamentul general. Fiziologic vorbind, emoțiile controlează
răspunsurile la anumite situații, incluzând expresia facială, tonul vocal, dar și sistemul endocrin, pentru
a pregăti organismul pentru anumite urmări.

Emoţiile reprezintă modul în care răspundem/reacţionăm într-o anumită situaţie.. Emoțiile se
pot împărți în emoții pozitive. Exemple de emoţii pozitive/negative:
- Dacă nu obţinem ceea ce ne dorim sau ceea ce avem nevoie, vom avea emoţii negative precum:
tristeţea, dezamăgirea, furia, frica, invidia, ruşinea, supărarea, suferinţa.
- Dacă obţinem ce ne dorim sau avem nevoie vom resimţi emoţii pozitive ca: bucuria, fericirea,
încântarea, plăcerea, calmul, relaxarea, seninătatea, încrederea, mândria, surprinderea, optimismul.
Ce/Cine anume determină emoțiile:

Cum reacţionez

școlarul mic în

funcţie de

emoţii?

Fiecare copil
trece prin situaţii care-l fac să se simtă furios, dezamăgit sau îngrĳorat. Doar exprimându-le şi

identificându-le, fiecare copil poate să le gestionezi astfel încât să aibă relaţii frumoase cu cei

din jur şi să se dezvolte sănătos. Vorbind deschis despre emoţiile negative, pe care le simt,

copiii vor putea ajunge să le facă faţă şi să ceri ajutorul atunci când se simt copleşiti.
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Utilizarea corectă a informațiilor emoționale au un rol deosebit atât în procesul adaptării, cât și
în atingerea confortului emoțional. Toate aceste abilități au fost numite inteligență emoțională.

Inteligența emoțională este o formă de inteligență care se ocupă cu gestionarea emoțiilor și este formată
din patru elemente:
- înțelegerea mai bună a propriilor emoții;
- gestionarea eficientă a propriilor emoții și creșterea semnificativă a calității vieții;
- înțelegerea mai bună a celor din jur și o conviețuire cu un grad de confort ridicat;
- creșterea de relații mai bune la toate nivelele cu cei din jur și creșterea productivității și a imaginii
personale.
Conform unor cercetări statistice, competența emoțională este de două ori mai importantă decât
abilitățile tehnice sau intelectuale. Dezvoltarea inteligenței emoționale reprezintă înțelegerea și
gestionarea emoțiilor pentru a crea relații armonioase cu cei din jur. Inteligența emoțională poate fi
definită ca „abilitatea de a percepe, înțelege și exprima emoțiile într-un mod adecvat și de a le gestiona
astfel încât să faciliteze atingerea scopurilor precise”

Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor
emoţionale şi sociale în perioada preşcolară şi şcolară mică, acestea fiind perioade de achiziţii
fundamentale în plan emoţional, social şi cognitiv.

Copiii care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale riscă să dezvolte
probleme serioase, atât în timpul copilăriei, a adolescenţei cât şi a vieţii adulte, într-o serie de domenii
cum ar fi: sănătatea mentală (anxietate, depresie, tulburări de comportament, delicvenţă juvenilă,
consum de alcool şi droguri etc.), dezvoltarea cognitivă (atitudini negative faţă de şcoală, lipsa încrederii
în abilitatea de a rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora), adaptarea şcolară (absenteism, abandon
şcolar, dificultăţi în adaptarea la cerinţele mediului şcolar etc.).
În multe cazuri, consumul de droguri compensează incapacitatea de a gestiona, într-un mod mai
productiv, sentimentele de tristeţe şi lipsă de speranţă. O deficienţă emoţională gravă are ca rezultat
incapacitatea oamenilor de „a percepe” semnificaţia noilor informaţii şi a experienţelor anterioare, ceea
ce poate duce la un comportament iresponsabil şi un dezechilibru.
Competențele cheie care trebuie dezvoltate la școlarul mic în vederea unor achiziții fundamentale în
plan emoțional, social și cognitive sunt:
Autocunoaştere: abilitatea de a-şi recunoaşte corect emoţiile şi gândurile, precum şi influenţa lor
asupra comportamentului. Include evaluarea precisă a punctelor forte şi a limitelor şi dezvoltarea unui
sentiment de încredere şi optimism.
Stăpânirea de sine: abilitatea de a-şi regla emoţiile, gândurile şi comportamentele în situaţii diverse.
Aceasta include managementul stresului, controlul impulsurilor, motivarea.
Conştiinţa socială: abilitatea de a întelege perspectiva şi de a empatiza cu alte persoane.
Abilitatea de a lua decizii responsabile: abilitatea de a face alegeri constructive şi respectuoase

asupra comportamentului personal şi a interacţiunilor sociale, decizii bazate pe luarea în

considerare a standardelor etice, normelor sociale, evaluarea realistă a consecinţelor

diverselor acţiuni, precum şi starea de bine a ta şi a celorlalţi.

Gestionarea relaţiilor interpersonale: valorizarea relaţiilor familiale.
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Dezvoltarea autoreglării emoționale

la școlarul mic

Prof. înv. primar, Șerbănică Claudia

Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu’’

Baia Mare

Emoţiile reprezintă modul în care răspundem/reacţionăm într-o anumită situaţie.. Emoțiile se
pot împărți în emoții pozitive. Exemple de emoţii pozitive/negative:
- Dacă nu obţinem ceea ce ne dorim sau ceea ce avem nevoie, vom avea emoţii negative precum:
tristeţea, dezamăgirea, furia, frica, invidia, ruşinea, supărarea, suferinţa.
- Dacă obţinem ce ne dorim sau avem nevoie vom resimţi emoţii pozitive ca: bucuria, fericirea,
încântarea, plăcerea, calmul, relaxarea, seninătatea, încrederea, mândria, surprinderea, optimismul.

Există o strânsă legătură între zona socială și cea emoțională, între dezvoltarea socială și cea
emoțională a copilului. De obicei, un comportament social are la bază o emoție. Un comportament
neadecvat este condus de o emoție negativă, iar un comportament adecvat este condus de o emoție
pozitivă.

Emoțiile sunt generate de relațiile copilului cu mediul și de evaluarea acestor interacțiuni în
raport cu interesul copilului și cu scopurile urmărite. La copiii mai mari de 7 ani se constată o dezvoltare
a abilităţii de recunoaştere a emoţiilor, atât pe baza expresiilor faciale, cât şi pe baza situaţiilor care
provoacă emoţii. Recunoaşterea emoţiilor precum: surpriză, plăcere, furie, ruşine, stres, teamă, interes,
neplăcere, dispreţ pe baza expresiilor faciale se îmbunătăţeşte în perioada şcolarităţii mici. Apoi se
îmbunătăţeşte capacitatea şcolarilor mici de a numi emoţiile corespunzătoare unor expresii faciale
datorită dezvoltării vocabularului şi însuşirii mai multor termeni pentru etichetarea emoţiilor. De aceea,
în această perioadă, copiii utilizează mai mulţi termeni care permit exprimarea intensităţii diferite a
emoţiilor (de exemplu, furios, nervos, iritat, enervat, înfuriat, ţâfnos etc.) La această vârsta poate reveni
anxietatea de separare (care apare la preşcolari), datorită trecerii de la grădiniţă la şcoală. Această
anxietate apare ca urmare a faptului că mulţi dintre copii se adaptează cu dificultate la şcoală, iar
pierderea prietenilor de la grădiniţă îi afectează. De exemplu, când apare această anxietate copiii refuză
să meargă la şcoală, găsind tot felul de motive (îi doare gâtul, e răcit), plâng dimineaţa când merg la
şcoală, nu se implică în sarcini, refuză colaborarea cu învăţătoarea. Nu îşi fac prieteni la şcoală şi
învăţătoarele observă că în cea mai mare parte a timpului sunt trişti şi preferă să se joace singuri. În ceea
ce priveşte înţelegerea emoţiilor, studiile arată că până la 11 ani, copiii se bazează pe situaţiile evocatoare
de emoţii pentru a explica cum se simt. La această vârstă, copiii încep să înţeleagă şi mai bine că anumite
situaţii provoacă anumite tipuri de emoţii pentru persoane diferite. Cu toate acestea copiii preferă
informaţiile primite de la persoane când există diferenţe între sursele de informaţie situaţionale şi cele
personale pentru a cunoaşte emoţiile celorlalţi

Tot referitor la înţelegerea emoţiilor, unii cercetătorii arată faptul că, până la 6 ani copiii cred că
emoţiile celorlalţi sunt cauzate, într-o anumită situaţie, de elemente externe, în timp ce la vârsta de 9 ani
ei utilizează legături psihologice şi informaţii situaţionale pentru a explica starea emoţională a celorlalţi.
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De asemenea copiii de 7 ani admit mai uşor faptul că se simt trişti din motive psihologice, care nu sunt
concrete, spre deosebire de cei de 5 ani care evită să se descrie ca fiind supăraţi. Dacă totuşi acceptă şi
vorbesc despre faptul că sunt trişti, copiii de 5 ani consideră că supărarea lor este cauzată de factori
externi (de exemplu, o rană sau o lovitură). Odată cu înaintarea în vârstă, se observă o trecere de la
atribuirea emoţională impersonală (emoţiile sunt determinate de situaţii) la cea a interacţiunii dintre
persoane (emoţiile sunt determinate de interacţiunea cu alte persoane), date fiind dezvoltarea abilităţilor
cognitive şi sporirea implicării în relaţii sociale. Odată cu creşterea experienţei sociale, copiii de vârstă
şcolară sunt capabili să genereze mai multe categorii (recompense materiale, întâmplări fantastice,
interacţiuni sociale, întâmplări apărute în mediu, recompense referitoare la învăţare) pentru a explica
emoţiile unor persoane (ex. ce te face pe tine fericit, trist, furios, înfricoşat sau surprins sau pe un copil
de acelaşi sex cu tine, pe unul de alt sex sau pe un adult). Copiii de 8-9 ani utilizează mai multe explicaţii
privind apariţia unor emoţii ca urmare a interacţiunilor sociale şi a obţinerii unor recompense în
procesul de învăţare, decât preşcolarii. Deci, odată cu creşterea în vârstă, se observă o sporire a
importanţei emoţionale a relaţiilor interpersonale şi a recompenselor obţinute în procesul de învăţare.
Aceasta poate fi explicată prin orientarea şcolarilor mici spre cunoaşterea emoţională, prin dezvoltarea
gândirii sociale, dar şi prin sporirea cerinţelor sociale / şcolare şi a comparării sociale (compararea cu
ceilalţi) care se intensifică odată cu vârsta. Atât experienţa socială, cât şi dezvoltarea cognitivă sunt
implicate în explicarea apariţiei emoţiilor, iar studiile indică o similaritate între utilizarea noţiunilor
referitoare la emoţii de către şcolarii mici şi de către adulţi. Cu toate că modul de explicare a emoţiilor
este similar la copii şi la adulţi, apar diferenţe datorate deosebirilor apărute în relaţiile sociale ale copiilor
şi ale adulţilor. Tot în această perioadă copiii încep să fie interesaţi de emoţiile trăite de alte persoane, cu
alte cuvinte se dezvoltă şi mai bine empatia. Copiii sunt sensibili la emoţiile altor persoane şi pot
înţelege că un copil care plânge se simte trist, dezamăgit sau neiubit. Capacitatea de a se „pune în locul
altora” reduce sau inhibă comportamentele antisociale şi agresive îndreptate împotriva celorlalţi.
Abilitatea copiilor de a înţelege emoţiile conflictuale simultane se dezvoltă în jurul vârstei de 10 ani şi
jumătate. De exemplu „pot fi fericit, dar şi supărat dacă tata îmi oferă un cadou, însă mă obligă să îmi fac
temele, înainte de a mă juca cu ceea ce am primit cadou”. Înţelegerea emoţiilor ambivalenţe se defineşte
ca:
- recunoaşterea faptului ca două emoţii contradictorii pot exista simultan, în acelaşi timp faţă de aceeaşi
persoană;
- conştientizarea faptului că emoţiile conflictuale interacţionează între ele şi se modifică reciproc;
- abilitatea de a coordona emoţiile provocate de o anumită situaţie cu cele păstrate în memorie (învăţate
anterior). Deci abilitatea de a înţelege ambivalenţa presupune mai mult decât a recunoaşte faptul că
există două sentimente conflictuale, presupune gândirea situaţiei care determină emoţii conflictuale ca
pe un cadru ce permite înţelegerea faptului că cele două emoţii se influenţează una pe alta.

Capacitatea de simulare emoţională se dezvoltă treptat şi putem vorbi de formarea ei definitivă
la şcolarii mici. Simularea emoţională reprezintă capacitatea de „modelare“ a trăirilor emoţionale şi de
exprimare a lor în funcţie de context. De exemplu, un copil de 7 ani sau mai mare ştie că atunci când se
află în biserică nu are voie să exprime emoţii intense, ca bucurie, furie prin gesturi ample sau agitate,
prin cuvinte sau comportamente agresive. Un alt exemplu de simulare emoţională este şi refuzul unei
persoane de a plânge, deşi este tristă, deoarece consideră că „nu e nici locul, nici momentul“. Dezvoltarea
capacităţii de a exprima o emoţie diferită de emoţia trăită în momentul respectiv rezultă din nevoia de a



TRADIȚII ȘI SĂRBĂTORI-CĂLĂTORIE ÎN JURUL LUMIIEducație și noi orizonturi

53

trimite celorlalţi un semnal emoţional care diferă de emoţia trăită în momentul respectiv. Această
capacitate se formează destul de târziu în jurul vârstei de 11-14 ani. Copiii apelează la aceste manifestări
emoţionale, deoarece ştiu că vor obţine ceea ce vreau dacă exprimă o emoţie mai intensă decât cea trăită
în mod real (de exemplu, deşi un copil e supărat că nu primeşte cadoul dorit, el nu este atât de furios pe
cât vrea să arate adulţilor pentru ca aceştia să îi ofere astfel cadoul dorit). Înțelegerea cauzelor unei
emoţii pe care o simte un copil într-un moment dat apare în jurul vârstei de 8-9 ani și reprezintă o
prerechizită importantă în dezvoltarea autoreglării emoţionale. Autoreglarea emoţională nu se poate
realiza fără înţelegerea acurată a cauzalităţii propriilor emoţii, deoarece identificarea sursei sau cauzei
emoţiilor pozitive şi negative intense este utilă în alegerea şi aplicarea metodelor optime de reglare
emoţională. O persoană care se simte foarte tristă, dar nu poate identifica cauza acestei trăiri nu va reuşi
să modifice această trăire.

Copiii de 6/7- 11/12 ani sunt capabili să îşi elaboreze propriile strategii de reglaj emoţional în
diverse situaţii, activităţi, interacţiuni sociale şi uneori acestea sunt complexe. Deoarece în această
perioadă se dezvoltă empatia (capacitatea de „a te pune în locul altuia”), copiii pot manifesta strategii de
reglare emoţională adresate celor din jurul lor (de exemplu, când un alt copil plânge, merge la el şi îl
mângâie).
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Empatia în activitatea instructiv - educativă

Prof. înv. primar, Șerbănică Claudia

Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu’’

Baia Mare

Eu definesc empatia ca fiind: „durerea ta în inima mea”. Deci, cum putem noi, dascălii să
simțim „durerea copiilor”, în inima noastră?

Ca profesor trebuie să știm să-l înțelegem și să-l asculăm pe elev atunci când are nevoie, să
acceptăm că poți crește din nou împreună cu el, că viața e un lung proces de educare și învățare, iar
școala e spațiul favorizant pentru a descoperi zilnic acest lucru. Cu alte cuvinte, capacitatea empatică
proprie unui bun cadru didactic vizează un anumit model de identificare psihologică cu copilul, dublat
de condiția păstrării unei distanțe aparte pentru a cuprinde întreaga problematică a colectivului de elevi.
Distanțarea îi permite profesorului să-și mențină o stare de disponibilitate față de fiecare elev, în schimb
apropierea îi asigură înțelegerea empatică a dorințelor și trăirilor elevilor. De altfel, nici nu ar fi posibilă
realizarea unei relații eficiente între profesor și elev fără apropierea dintre aceștia, dar și fără păstrarea
unei relații de respect reciproc. Prima condiție deschide traiectoria cunoașterii și a observării individuale
a elevului, iar cea de-a doua permite consolidarea relațiilor interpersonale la nivelul colectivului de elevi.

Se știe că empatia duce la afecţiune, altruism şi compasiune. Perceperea lucrurilor din
perspectiva celuilat, îi determină confortul scăpării de stereotipuri şi generează toleranţa în acceptarea
diferenţelor. Va fi tot timpul, un promotor al rolului central al şcolii şi anume, cultivarea caracterului
prin inocularea autodisciplinei şi empatia care asigură permanenţa implicării civice şi existenţa valorilor
morale.

De aceea, empatia este considerată a avea un efect pozitiv în procesul de învățare. A reuși să te
transpui în pielea interlocutorului , a încerca să simți ceea ce simte, a manifesta o atitudine de înțelegere,
face parte din capacitatea de empatizare a unei persoane. Numeroase studii au relevant importanță
empatiei pentru procesul instructiv-educativ. Elevii noștri vor manifesta cel mai înalt nivel de învățare,
vor excela în atingerea obiectivelor atunci când vor fi înconjurați/învăluiți de relații pozitive cu
profesorii lor, vor deveni mai creativi, vor căpăta mai mult respect față de sine, vor putea dovedi o mai
mare spontaneitate în vorbirea liberă, deschisă, în fața unui auditoriu.

Datorită importanței rolului profesorului în procesul de învățare, este necesară o permanentă
adaptare a acestuia la schimbările inerente care survin odată cu fiecare nouă generație. Adaptarea
metodelor de predare-învățare, dar și la nevoile de empatie ale acestor generații este de importanță
covârșitoare. Dar, așa cum este bine știut cel mai greu de atins obiectiv în viața oricărui om este
schimbarea. Concluziile majore ale unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea Babey
Bolyai ”Educație pentru democrație în școlile din România”, relevă importanța atitudinii profesorilor
față de schimbare: ” Analiza datelor arată și relația substanțială dintre valorile personale după care se
ghidează profesorii și modul în care aceștia se raportează la procesele de predare și învățare. De exemplu,
profesorii caracterizați de deschidere către schimbare (care valorizează autonomia personală,
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independența, implicarea în acțiuni interesante și dificile) au o mai mare înclinare către predarea
centrată pe elevi, în care primează particularitățile de învățare ale acestora din urmă. Valorile personale
ale profesorilor au un impact nu doar asupra modalității în care aceștia își calibrează strategiile didactice,
ci și asupra modului în care se raportează la meseria și identitatea de profesor.”

Cum poate deveni empatic un profesor?

Cunoașterea elevilor. Chiar dacă nu le reținem numele, îi putem ruga să se prezinte înainte de a
răspunde. Fiecare elev trebuie tratat ca o individualitate, recunoscut ca atare;

Comunicarea empatică. Încurajăm elevii să se apropie de noi, fără prejudecăți adaptându-ne la nivelul
de comunicare al acestora și manifestând interes pentru opiniile lor;

Comunicarea nonverbală. Încercăm să le urmărim gesturile, să le ascultăm vocile, să înţelegem de ce
spun anumite lucruri, de ce acționează într-un anume fel, de ce gesticulează sau tac retraşi;

Învățați-i să zâmbească! „Zâmbetul este unul dintre cele mai puternice instrumente ale
comportamentului uman.” Dacher Keltner, profesor de psihologie la Universitatea Berkeley, California.
Un temperament fericit este mai aproape de succes!

Să privim lucrurile și din perspectiva elevului. Nu trebuie să uităm niciodată să ne punem în locul
elevului! Să încercăm să nu mai raportăm totul la anii în care am fost noi copii privind la acele vremuri
cu nostalgie, criticând noile generații! Copiii de azi nu au devenit astfel, altfel din proprie voință! Totul
s-a schimbat!

Oferim tuturor elevilor un mediu sigur în care să perceapă că a fi diferit nu este o vină! Îi învățăm
să fie toleranți, o atitudine ce oferă un viitor bun omenirii.

Așadar, un comportament empatic din partea profesorului reprezintă baza influenței pertinente
asupra educației elevului, motivației sale pentru muncă, orientării sale școlare și profesionale, fixării
unui comportament firesc, adaptat societății. Un astfel de comportament favorizează nu doar reușita
școlară a elevilor, ci și pregătirea pentru viață a acestora, dezvoltarea abilităților necesare în gestionarea
emoțiilor și în formarea personalității. Cu alte cuvinte, modul în care îi tratezi pe copii, atenția pe care
le-o acorzi, răbdarea cu care îi ajuți să depășească problemele cu care se confruntă, comunicarea, toate
acestea contribuie la dezvoltarea emoțională a copilului, crucială în reușita școlară.

Maniera în care relaţionăm cu noi înşine şi cu ceilalţi garantează reuşita în viaţă într-o măsură
mai mare decât acumularea de tiluri şi diplome
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Dezvoltarea atenției la școlarul mic – clasa pregătitoare

Prof. înv. primar, Șerbănică Claudia

Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu’’

Baia Mare

Atenția se definește ca funcție sau mecanism de orientare, focalizare și fixare a conștiinței asupra

unui obiect, sarcini, întrebări, probleme, si altele. Atenția face parte din categoria fenomenelor psihice
care susțin energetic activitatea.

Atenția, ca proces psihic, este condiția necesară a desfășurării optime a tuturor proceselor
informaționale și a obținerii succesului școlar. Vârsta școlară mică este plasată între 6/7 – 10/11 ani.
Aceasta perioadă este marcată în primul rând de modificarea statutul social, și anume cel de școlar, un

pas hotărâtor în viață.

Începerea școlii, contactul cu activitățile școlare, sunt premisele unor condiții noi, care

favorizează dezvoltarea gândirii acestuia, și conduc astfel la cunoașterea lumii înconjurătoare. În această
perioadă, copilul acumulează un mare volum de cunoștințe și își dezvoltă noi modalități de înțelegere.
Este perioada în care se dezvoltă observarea atentă, atenția, exprimarea în mod desfășurat a ideilor,
imaginația. Se știe că școala creează capacități și strategii de învățare pentru toată viața. În acest sens
activitățile școlare au ca scop formarea de capacități, deprinderi și priceperi de activitate, precum și a
respectului față de muncă, disciplină și responsabilitate. Tot odată, atenția școlarului în această perioadă
este captată de un alt adult decât membrii familiei, astfel învățătorul devine o persoană semnificativă
pentru el. Majoritatea elevilor manifestă o afecțiune deosebită pentru învățător, având în permanență

nevoie de afectivitate și atenție.

Perioada școlarului mic este o perioadă în care interesele și preocupările copilului se schimbă.

Literele și cifrele, scrisul, cititul și socotitul iau locul desenului sau modelajului.

Un elev din clasa pregătitoare (6-7 ani) nu poate fi atent în cadrul unei activități mai mult de 25-

30 minute, timp în care face față solicitărilor școlare. Memoria școlarului mic se sprĳină pe concret, pe
ceea ce vede și simte (memoria vizuală este hotărâtoare în această perioadă). De aceea, cadrele didactice
trebuie să utilizeze materiale didactice: ilustrații, planșe, prezentări Power Point este foarte indicată.
Copilul va reține informațiile care l-au impresionat mai mult.

În această perioadă este acordată o atenție deosebită jocului didactic. Jocul didactic este folosit în

învăţământul preşcolar pentru dezvoltarea vorbirii, a reprezentărilor matematice, a operaţiilor de calcul,
în cunoaşterea mediului înconjurător etc. Specificul jocului didactic, faţă de celelalte activităţi obligatorii,
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constă în aceea că este creat într-un anumit scop bine determinat şi se desfăşoară sub directa îndrumare
şi conducere a educatoarei. Utilizând jocul didactic învățătoarea exersează priceperile şi deprinderile ce

s-au format în cadrul altor activităţi menite să dezvolte vorbirea, sistematizează, precizează,
consolidează şi verifică cunoştinţele însuşite. Jocul didactic stă la baza conceperii întregii activităţi
instructiv – educative din clasa pregătitoare. El este conceput ca un mĳloc de instruire şi de educare a
copiilor, ca procedeu metodic de realizare optimă a sarcinilor pe care şi le propune procesul de
învăţământ şi ca formă de cunoaştere şi de dezvoltare a capacităţilor psihofizice pe toate planurile. Jocul
didactic îmbină într-un mod armonios atât sarcini specifice jocului cu sarcini şi funcţii specifice învăţării.

Jocul didactic are reguli colective. Regula devine fenomen central, ajutându-l pe copil în adaptare. În
această etapă am constatat că elevul este face tot ce spune doamna învățătoare, părinții neputând să se
impună în rezolvarea temelor cu prea multe sfaturi („Doamna nu ne-a zis așa” sau „Eu așa fac, pentru că
așa a zis doamna”). Pe măsură ce cresc, spre clasa a treia și a patra devin pasionați de geografie, de științe

(mici experimente, animale, plante), de istorie, ceea ce constituie un indiciu de expansiune și de centrare
în planul mintal și afectiv.

Cu regret pot spune ca uneori ne pierdem cu toții în unele practic stereotipe și anume: dorința
de a fi în clasă liniște perfectă, același ton al vocii în predare fără a permite intervenția elevilor, tratarea
uniformă a tuturor elevilor, predare teoretică fără exemple concrete, neacceptarea răspunsurilor
personale ale elevilor într-o altă formă decât cea predată (memorare mecanică), atmosferă tensionată,
stresantă în recapitularea sau evaluarea cunoștințelor, îngrădirea creativității elevilor, îngrădirea
creativității prin prezentarea de modele, utilizarea de prelegeri lungi cu termeni inaccesibili. Toate
acestea îngrădesc creativitatea copiilor. Eu obișnuiesc să prezint uneori doua moduri de rezolvare a unor
probleme și să întreb care metodă li se pare mai convenabilă, iar atunci când școlarul mi-o ia înainte cu
rezolvarea îl întreb: Cum a gândit rezolvarea? Dacă cineva gândește altfel? Dacă nu, cu gândește el? Care

rezolvare li se pare mai ușoară?. Toate aceste întrebări și faptul ca le dăm posibilitatea să-și spună
punctul de vedere îi face să fie mai atenți.

În continuare, vreau să dau două exemple de activități desfășurate prin joc care contribuie la

dezvoltarea atenției la școlarul mic.

1. „Numără mai departe”

Scop: consolidarea deprinderilor de numărare, dezvoltarea atenției.

Sarcina didactică: exerciţii de numărare, respectând anumite cerințe (din 1 în 1, din 2 în 2, crescător,

descrescător etc).

Elevii pot să stea în bănci sau în cerc

– un elev desemnat coordonează jocul

– activitatea începe la un semnal şi coordonatorul jocului desemnează prin semne, elevul care urmează
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să spună următorul număr din șir

– cel care greşeşte este eliminat, putând reintra dacă observă şi corectează o eventuală greşeală

– câştigă rândul sau cercul în care au rămas cei mai mulți elevi în joc.

2. „Cuvântul interzis”

Scop : – activizarea vocabularului, dezvoltarea atenției voluntare și a imaginației;

Sarcina didactică : – formularea unor întrebări care cer răspuns cuvântul interzis.

Jocul se poate desfăşura în colectiv sau în perechi. Elevii trebuie să răspundă la întrebări fără a rosti un

anumit cuvânt stabilit anterior. Vor găsi alte formulări, care să constituie totuşi răspunsul la întrebarea

pusă. Aceasta trebuie constituită în aşa fel încât să ceară în răspuns cuvântul interzis.

Cuvântul interzis “ prima ”

Întrebare: – În ce bancă stă elevul Hoban?

Răspuns: – Elevul Hoban stă în banca din fata elevului X .

Întrebare: – În a câta lună din an serbăm Mica Unire?

Răspuns; – În a doua luna a iernii.
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Jocul didactic și limbajul. Progresul elevului din clasa

pregătitoare

Prof. înv. primar, Șerbănică Claudia

Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu’’

Baia Mare

Jocul didactic constituie un mĳloc valoros de instruire și educare a copiilor de vârstă școlară mica
pentru că rezolvă într-un mod adecvat vârstei, sarcini didactice complexe. Este un ansamblu de operații
și acțiuni care aduc buna dispoziție, relaxarea și bucuria, dar în același timp, conduce spre atingerea unor
obiective de pregătire intelectuală, morală și fizică a copilului.
Ipoteza de lucru:

Dacă se utilizează jocul didactic în cadrul activităţilor cuprinse în Domeniul Limbă şi Comunicare,
atunci influenţăm pozitiv dezvoltarea limbajului la clasa pregătitoare.
Scopul sudiului:

Dezvoltarea capacităţii de a descrie cu propriile cuvinte un obiect
Obiectivele studiului:

Evidenţierea efectelor produse asupra dezvoltării
limbajului prin utilizarea jocului didactic.

Organizarea studiului:

Pe parcursul anului şcolar 2021 – 2022, am organizat cercetarea astfel încât, activităţile şi jocul
didactic să fie aplicate cu uşurinţă în orice etapă a zilei, cu materiale existente la clasă, în conformitate cu
temele planificate conform planificării, în două etape de pretest şi retest, astfel încât să obţin rezultatele
scontate în activităţile de învăţare.
Eşantionul studiului:

Pentru demonstrarea ipotezei de lucru şi atingerea obiectivelor cercetării, mi-am orientat atenţia
asupra unui eşantion reprezentând o clasă de 26 şcolari cu vârsta cuprinsă între 6 – 7 ani, de la Şcoala
Gimnazială Mihail Sadoveanu Baia Mare, - Structură nr.13 Firiza.

Grupa
mare

Sexul Vârstă Total copii
Masculin Feminin 5 ani 6 ani

9 16 13 12 25

Grupa este omogenă din punct de vedere al vârstei copiilor, majoritatea împlinind vârsta de 7
ani pe parcursul anului şcolar, majoritare fiind fetele

Pe parcursul anului şcolar, frecvenţa la grupă a fost de 90 -95 %, absenţele fiind din motive
obiective (probleme de sănătate).

Nivelul de dezvoltare psiho – fizică şi intelectuală al şcolarilor este bun şi foarte bun. În cadrul
clasei nu există copii cu probleme grave de sănătate.
Metode de cercetare
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Am folosit experimentul psiho-pedagogic, dar şi observaţia. În funcţie de cerinţele concrete ale
cercetării am recurs şi la alte căi şi mĳloace de informare:

➢ observarea copiilor în timpul activităţilor de învăţare desfăşurate;
➢ analiza corelaţiilor dintre calificativele obţinute înainte şi după introducerea

experimentului.
În alegerea metodelor de cercetare am avut în vedere următoarele:

➢ recurgerea la metode obiective de cercetare, adică la metode prin care să poată fi observate,
înregistrate şi măsurate reacţiile subiectului la acţiunea directă sau indirectă a diferiţilor stimuli
externi;

➢ utilizarea demetode care să facă posibilă abordarea sistematică a fenomenului investigat;
➢ folosirea unui sistem complementar de metode, care să permită investigarea fenomenului, atât

sub aspectul manifestării sale generale, cât şi specifice.
➢ Desfăşurarea studiului: jocul didactic ,,Definirea unor noţiuni”

Urmăreşte explicarea conţinuturilor conceptelor finite, reuşita fiind dependentă de bogăţia
vocabularului şi capacitatea de a descrie cu propriile cuvinte un obiect.
Aplicare
Se cere copilului să definească cu propriile cuvinte obiectele numite de examinator.
Material – cuvinte: lingură, masă, carte, cal, minge, pălărie, sobă, mamă, floare, bicicletă.
Se acordă 1 p. pentru fiecare descriere: Foarte bine – 10 p.

Bine – 7 – 9 p.
Suficient – 5 – 7 p.

Insuficient – 3 – 5 p

Tabel 1: Tabel sistematic al rezultatelor copiilor în etapa pretest

Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine
Frecvenţa 5 8 7 6

% 19,24 30,76 26,93 23,07

Graficul 1: Graficul rezultatelor copiilor în etapa pretest
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Tabel 2: Tabel sistematic al rezultatelor copiilor în etapa retest

Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine
Frecvenţa 2 6 8 10

% 7,69 23,07 30,76 38,48

Graficul 2: Graficul rezultatelor copiilor în etapa retest

Graficul 3: Graficul privind rezultatele comparative în cele două etape: pretest şi retest

Comparand rezultatele din cel două etape pretest şi retest observăm că procentele calificativelor
Insuficient şi Suficient au scăzut în etapa retest în tip ce procentele calificativelor Bine şi Foarte Bine au
crescut, procentul calificativului Foarte Bine aproape s-a dublat.
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Interpretarea rezultatelor: la această activitate s-a pus accentul s-a pus pe exprimarea copiilor
pentru ca limbajul să fie viu, colorat, intonaţia să fie expresivă, astfel încât şcolarii să-şi însuşească
raporturile gramaticale ale limbii, sub aspect morfologic şi sintactic, fonetic şi lexical.

Materialul necesar desfăşurării normale a gândirii şi limbajului a fost furnizat de realitate, de
povestirile educatoarei, de experienţa de viaţă a copilului, de relaţiile sale cu ceilalţi copii.

Observând procentele din grafic concluzionăm că în etapa de pretest cumulate procentele
calificativelor Insuficient şi Suficient sunt egale cu Bine şi Foarte Bine, ca ulterior în etapa retest
procentele calificativelor Bine şi Foarte Bine să fie aproape de două ori mai mari decat Insuficient şi
Suficient. În ce priveşte numărul şcolarilor cu Insuficient acesta s-a redus de la 5 la 2, iar cei cu
calificativul Foarte Bine au crescut de la 6 la 10. Concluzionăm că exprimarea copiilor s-a îmbunătăţit
semnificativ, cel mai mare procent fiind de Foarte Bine – 38,48, urmat de Bine – 30,76 apoi Suficient –
23, 07 şi Insuficinet doar 7, 69.
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Raportul atenție – memorie(memorare).

Timpul -factor perturbator

Prof. înv. primar, Șerbănică Claudia

Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu’’

Baia Mare

Atenția este procesul în care ne orientam și ne concentram pe o anumita sarcina, lăsând deoparte

informațiile care nu sunt relevante în acele momente.

Copiilor le este dificil să își mențină atenția și concentrarea asupra unei sarcini, mai ales atunci când vine vorba de
o sarcină școlară.

Memoria este suma totala a ceea ce ne amintim, este capacitatea de a învăța și de a adapta experientele

anterioare la situațiile prezente. Memoria este abilitatea creierului de a codifica, stoca și de a reaminti ulterior
informații, senzații, sentimente atunci când sunt necesare, în mod automat sau conștient. Altfel spus, este
capacitatea de a utiliza situații învățate sau experimentate din trecut pentru a rezolva și anticipa evenimente din
prezent, respectiv viitor. Memoria influențează comportamentul și este parte din procesul continuu de adaptare la
mediu cu tot ce presupune acesta

Ipoteza studiului:

Este atenția și memorarea influentă de timp ca factor perturbator.

Scopul studiului:

Exersarea atenției în vederea memorării unei mici povești.

Obiectivele studiului:

Evidenţierea efectelor produse de timp (ora de la începutul programului și cea de la
sfărșitul programului) asupra atenției și implicit asupra memorării

Organizarea studiului:

Pe parcursul anului şcolar 2021 – 2022, mai precis luna octombrie și noiembrie 2021, am
organizat studiul astfel încât, activitatea Raportul atenție-memorare să se realizeze în mai multe etape
ale zilei, urmând să compar rezultatele cele mai slabe cu rezultatele cele mai bune și anume ora de la
începutul programului și cea de la sfărșitul programului

Această probă urmăreşte verificarea capacităţii de a memora şi de a reda prin limbaj o scurtă
povestire.
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Eşantionul studiului:

Pentru demonstrarea ipotezei de lucru şi atingerea obiectivelor cercetării, mi-am orientat atenţia
asupra unui eşantion reprezentând o clasă de 26 şcolari cu vârsta cuprinsă între 6 – 7 ani, de la Şcoala
Gimnazială Mihail Sadoveanu Baia Mare, - Structură nr.13 Firiza din clasa pregătitoare.
Grupa
mare

Sexul Vârstă Total copii
Masculin Feminin 5 ani 6 ani

9 16 13 12 25

Grupa este omogenă din punct de vedere al vârstei copiilor, majoritatea împlinind vârsta de 7
ani pe parcursul anului şcolar, majoritare fiind fetele

Pe parcursul studiului, frecvenţa la clasă a fost de 90 -95 %, absenţele fiind din motive obiective
(probleme de sănătate).

Nivelul de dezvoltare psiho – fizică şi intelectuală al şcolarilor este bun şi foarte bun. În cadrul
clasei nu există copii cu probleme grave de sănătate.
Metode de cercetare
Am folosit experimentul psiho-pedagogic, dar şi observaţia. În funcţie de cerinţele concrete ale
cercetării am recurs şi la alte căi şi mĳloace de informare:

➢ observarea copiilor în timpul activităţilor de învăţare desfăşurate;
➢ analiza corelaţiilor dintre calificativele obţinute înainte şi după introducerea

experimentului.
Desfășurarea studiului:

Material – povestirea următoare:
,,A fost odată o femeie care se numea Maria şi care avea 5 băieţi şi 5 fete. Ea s-a întâlnit cu o

zână care nu avea decât un băiat şi nicio fată. Femeia a râs pentru că zâna nu avea decât un băiat. Zâna s-a
supărat pe femeie. A legat-o pe femeie de o stâncă.

Aplicare – Se spune povestea unui copil, apoi se cere acestuia să o reţină şi să o repete, urmărind
reținrea celor 9 noțiuni subliniate. În caz de eşec, se repetă povestea şi se atrage atenţia că la rândul lui,
va trebui să o spună.
Se punctează câte un punct pentru fiecare noţiune reţinută: Foarte bine – 9 p.

Bine – 7 – 8 p.
Suficient – 5 – 7 p.

Insuficient – 3 – 5 p.
Tabel: Tabel sistematic al rezultatelor copiilor în ora de la șfârșitul programului

Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine

Frecvenţa 2 10 8 6
% 7,69 38,48 30,76 23,07
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Graficul 10: Graficul rezultatelor copiilor în ora de la șfârșitul programului

Tabel:
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ului

Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine

Frecvenţa 0 6 9 11
% 0 23,07 34,62 42,30

Graficul 11: Graficul rezultatelor copiilor în ora de la începutul programului
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Insuficient este nul, procentul calificativului Foarte Bine aproape s-a dublat.
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Interpretarea rezultatelor

Etapa Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine

Ora de la sfârșitul
programului

Frecvenţa 2 10 8 6
% 7,69 38,48 30,76 23,07

Ora de la începutul
programului

Frecvenţa 0 6 9 11
% 0 23,07 34,62 42,30

Înainte de a interpreta rezultatelor din tabelul comparativ, vreau sa spun că studiul s-a desfășurat
pe parcursul lunii octombrie și noiembrie 2021, iar materialul studiului a fost distribuit atât la începutul
orei, cât și în a doua parte a orei, considerându-o activitate în completare și vreau sa menționez ca și
atunci când copiii așteptau prima pauză în care sunt obișnuiți să mănânce, randamentul a fost scăzut, iar
în ora a II-a după ce au mâncat rezultatul a fost bun. Însă extremele studiului s-au produs la ora de la
începutul programului și ora de la sfârșitul programului.

Comparând rezultatele din Ora de la sfârșitul programului ca observăm că procentele cumulate
ale calificativelor Bine şi Foarte Bine sunt mai mari decât Insuficient şi Suficient, cu alte cuvine copiii au
reținut multe noțiuni chiar dacă timpul nu a fost favorabil, adică erau obosiți, acest lucru ne amintește
ca iubesc poveștile. În ora de la începutul programului rezultatele sunt foarte îmbucurătoare şi anume
procentele cumulate ale calificativelor Bine şi Foarte Bine sunt de trei ori mai mare decât Insuficient şi
Suficient, iar procentul şcolarilor cu Insuficient este 0.

Concluzie: În urma studiului am observat că raportul atenție- memorie este influențat de timp
ca factor perturbator dar și de starea de oboseală a școlarului, deci pentru un randament școlar bun în ce
privește asimilarea unor conținuturi noi să alegem ora potrivită din timpul programului, acest lucru să
se reflecteze și în întocmirea orarului precum și în programarea altor activități care solicită atenția și
memoria
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Evaluarea abilităților cognitive de a identifica sunetele din

cuvinte la copiii din clasa pregătitoare

Prof. înv. primar, Șerbănică Claudia

Școala Gimnazială ,, Mihail Sadovenu’’

Baia Mare

Abilitate înseamnă: îndemânare, iscusință, pricepere, dibăcie.

Abilitățile cognitive sunt sarcini/activități care necesită prelucrarea mentală a informațiilor. De
exemplu: abilitatea generală de învățare este implicată în rezolvarea mai multor tipuri de probleme,
abilitatea verbală are un rol important în citirea rapidă și corectă a unui text, iar capacitatea cognitivă de
a identifica sunetele are un rol hotărâtor în scrierea și citirea cuvintelor. Dacă nu identificăm sunetul –
„nu-l simțim” – nu putem să-l scriem.

Ipoteza studiului:

Este abilitatea cognitivă de a identifica sunetele din cuvinte rezultat al unei exersări
progresive.
Scopul studiului:

Exersarea abilității de a identifica sunetele dintr-un cuvânt, de al scrie.
Obiectivele studiului:

Evidenţierea efectelor produse de repetiție în
identificarea sunetelor într-un cuvânt, și scrierea cuvintelor.

Organizarea studiului:

Pe parcursul anului şcolar 2021 – 2022, am organizat studiul astfel încât, activitatea de
evaluarea a abilităților cognitive de a identifica sunetele dintr-un cuvânt să se desfășoare atât prin joc cât
și prin exersare zilnică. După ce am parcurs toate sunetele alfabetului ne-am axat pe recunoaștere
tuturor sunetelor și scrierea lor mai întâi cuvinte cu sunete puține, apoi cu sunete mai multe.
Eşantionul studiului:

Pentru demonstrarea ipotezei de lucru şi atingerea obiectivelor cercetării, mi-am orientat atenţia
asupra unui eşantion reprezentând o clasă de 26 şcolari cu vârsta cuprinsă între 6 – 7 ani, de la Şcoala
Gimnazială Mihail Sadoveanu Baia Mare, - Structură nr.13 Firiza din clasa pregătitoare.

Grupa
mare

Sexul Vârstă Total copii
Masculin Feminin 5 ani 6 ani

9 16 13 12 25

Grupa este omogenă din punct de vedere al vârstei copiilor, majoritatea împlinind vârsta de 7
ani pe parcursul anului şcolar, majoritare fiind fetele

Pe parcursul studiului, frecvenţa la clasă a fost de 90 -95 %, absenţele fiind din motive obiective
(probleme de sănătate).
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Nivelul de dezvoltare psiho – fizică şi intelectuală al şcolarilor este bun şi foarte bun. În cadrul
clasei nu există copii cu probleme grave de sănătate.
Metode de studiu
Am folosit experimentul psiho-pedagogic, dar şi observaţia. În funcţie de cerinţele concrete ale
studiului am recurs şi la alte căi şi mĳloace de informare:

➢ observarea zilnică a copiilor în timpul activităţilor de învăţare desfăşurate;
➢ analiza corelaţiilordintre calificativele obţinute.

Probă de identificare a sunetelor dintr-un cuvânt

Material: Fişă de muncă independentă
Desfăşurare: I se cere copilului să identifice obiectele desenate şi să precizeze sunetul de început. Să facă
analogii între obiectele cu acelaşi sunet, să recunoască sunetul şi să încercuiască litera corespunzătoare.
Se acordă câte un punct pentru fiecare pereche de imagini corect identificate: Foarte bine – 10 p.

Bine – 7 – 9 p.
Suficient – 5 – 7 p.
Insuficient–3 – 5 p.

Dacă inițial această fișă a avut următoarea finalitate
Tabel sistematic al rezultatelor copiilor în etapa inițială

Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine

Frecvenţa 6 11 5 3
% 23,07 42,30 19,23 11,54

Graficul rezultatelor copiilor în etapa inițială

În etapa
finală
rezultatele
arată ca în
tabelul de
mai jos,
calificativul
FB aproape
s-a triplat

Tabel sistematic al rezultatelor copiilor în etapa finală

Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine

Frecvenţa 3 5 8 10
% 11,54 19,23 30,76 38,48
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Graficul 14: Graficul rezultatelor copiilor în etapa finală
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calificativului Suficient s-a înjumătăţit, în timp ce procentul calificativului Foarte Bine aproape s-a
triplat.

Interpretarea rezultatelor

Etapa Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine

Pretest
Frecvenţa 6 11 5 3

% 23,07 42,30 19,23 11,54

Retest
Frecvenţa 3 5 8 10

% 11,54 19,23 30,76 38,48
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Comparând procentele cumulate ale calificativelor Insuficient şi Suficient cu Bine şi Foarte
Bine din etapa inițială vom observa că procentele cumulate ale calificativelor Insuficient şi Suficient
este de aproximativ trei ori mai mare decât Bine şi Foarte Bine, ceea ce înseamnă că la început a fost un
pic mai greu cu sunetele astea, dar cum tot răul spre bine în etapa finală rezultatele cumulate ale
calificativelor Insuficient şi Suficient cu Bine şi Foarte Bine suferă o schimbare majoră sau mai bine
spus vorbim de o răsturnare de situaţie şi anume procentele cumulate ale calificativelor Bine şi Foarte
Bine sunt de trei ori mai mare decât Insuficient şi Suficient. Procentul şcolarilor cu Insuficient se
înjumătăţeşte în etapa finală iar cel al şcolarilor cu Foarte Bine se triplează.

Concluzie

Din interpretarea rezultatelor acestor probe putem concluziona ca în etapa finală situaţie
şcolarilor se îmbunătăţeşte semnifictiv deci repetiţia este mama învăţării „Repetitio mater studiorum
est”.
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Evaluarea bogăției lexicale la copiii din clasa pregătitoare

Prof. înv. primar, Șerbănică Claudia

Școala Gimnazială ,, Mihail Sadoveanu’’

Baia Mare

Bogăția lexicală în contextul acestui studiu se referă la capacitatea copiilor utiliza cu ușurință
cuvintele cărora le cunosc sensul și de a folosi o exprimare corectă.

Cu toți știm că la vârsta școlară mică, copiii vor să ne spună, povestească multe întâmplări din
viața lor și a familiei lor, dar cei mai mulți nu-și găsesc cuvintele potrivite, se opresc, iar în cazul în care
îi ajutăm să-și termine ideea sunt tare simpatici când ne spun ca același lucru au vrut să spună și ei. Rolul
nostru ca învățători, prin activitățile de la clasă, de ai ajuta să- și exprime ideile într-un mod corect și

expresiv.

Ipoteza studiului:

Evaluarea capacității copiilor de aș îmbogății vocabularul, prin a descrie la ce anume
folosim unele obiecte până la epuizarea tuturor posibilităților de utilizare.
Scopul studiului:

Exersarea îmbogățirii vocabularului prin lectura, povestire după imagini, repovestire.
Obiectivele studiului:

Evidențierea efectelor produse de lectură, povestire după imagini, repovestire asupra
îmbogățirii vocabularului.
Organizarea studiului:

Pe parcursul anului şcolar 2021 – 2022, am organizat studiul astfel încât, activitatea de
evaluarea efectelor produse de lectură, povestire după imagini, repovestire asupra îmbogățirii
vocabularului. Activitățile desfășurate în acest sens s-au derulat pe o perioada de 4 luni septembrie –
decembrie, iar evaluarea rezultatelor a avut loc în luna ianuarie. Majoritatea activităților s-au desfășurat
prin joc.
Eşantionul studiului:

Pentru demonstrarea ipotezei de lucru şi atingerea obiectivelor cercetării, mi-am orientat atenţia
asupra unui eşantion reprezentând o clasă de 26 școlari cu vârsta cuprinsă între 6 – 7 ani, de la Şcoala
Gimnazială Mihail Sadoveanu Baia Mare, - Structură nr.13 Firiza din clasa pregătitoare.

Grupa
mare

Sexul Vârstă Total copii
Masculin Feminin 5 ani 6 ani

9 16 13 12 25

Grupa este omogenă din punct de vedere al vârstei copiilor, majoritatea împlinind vârsta de 7
ani pe parcursul anului şcolar, majoritare fiind fetele
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Pe parcursul studiului, frecvenţa la clasă a fost de 90 -95 %, absenţele fiind din motive obiective
(probleme de sănătate).

Nivelul de dezvoltare psiho – fizică şi intelectuală al şcolarilor este bun şi foarte bun. În cadrul
clasei nu există copii cu probleme grave de sănătate.
Metode de studiu

Am folosit experimentul psiho-pedagogic, dar şi observaţia. În funcţie de cerinţele concrete ale
studiului am recurs şi la alte căi şi mĳloace de informare:

➢ observarea zilnică a copiilor în timpul activităţilor de învăţare desfăşurate;
➢ analiza corelaţiilordintre calificativele obţinute.

Materiale: jetoane cu diferite obiecte
Desfăşurare probei: după alegerea unui jeton copilul trebuie să enumere posibilităţi de folosire a
obiect respectiv. Copilul este întrebat ce poate face cu un obiect (creion, ciocan, foarfece etc.)
insistându-se până ce acesta epuizează gama posibilităţilor de utilizare obişnuită. Am aplicat această
probă individual mai întâi în luna septembrie, urmând să reluăm proba în luna ianuarie, după exersarea
capacităților copiilor prin activitățile enumerate mai sus.
Se punctează câte un punct pentru fiecare obiect corect definit: Foarte bine – 9 p.

Bine – 7 – 8 p.
Suficient – 5 – 7 p.
Insuficient – 3 – 5 p.

Tabel sistematic al rezultatelor copiilor în etapa din luna septembrie

Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine

Frecvenţa 3 11 7 5
% 11,54 42,30 26,93 19,23

Graficul rezultatelor copiilor în etapa din luna septembrie
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Tabel sistematic al rezultatelor copiilor în etapa diin luna ianuarie

Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine

Frecvenţa 1 3 10 12
% 3,83 11,54 30,76 46,15

Graficul rezultatelor copiilor în etapa din luna ianuarie

Graficul privind rezultatele comparative în cele două etape: luna septembrie şi luna ianuarie.
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Etapa Calificativ Insicient Suficient Bine Foarte bine

Pretest
Frecvenţa 3 11 7 5

% 11,54 42,30 26,93 19,23

Retest
Frecvenţa 1 3 10 12

% 3,83 11,54 30,76 46,15

Comparând procentele cumulate ale calificativelor Insuficient şi Suficient cu Bine şi Foarte
Bine din etapa luni septembrie vom observa că procentele cumulate ale calificativelor Insuficient şi
Suficient este de aproximativ egal cu Bine şi Foarte Bine, ceea ce înseamnă că la început cam jumătate
din elevi aveau un vocabular care lasă de dorit, dar cum tot răul spre bine în etapa din luna ianuarie are
loc o schimbare majoră sau mai bine spus vorbim de o rasturnare de situaţie şi anume procentele
cumulate ale calificativelor Bine şi Foarte Bine sunt de cinci ori mai mare decât Insuficient şi Suficient.
Procentul şcolarilor cu Insuficient este de 3 ori mai nic decât în etapa din luna septembrie, iar cel al
şcolarilor cu Foarte Bine se dublează.

Concluzie:

Din interpretarea rezultatelor acestor probe putem concluziona ca în etapa din luna ianuarie
vocabularul şcolarilor se îmbunătăţeşte semnifictiv deci stă în puterea noastră, a învățătorilor să
îmbăgățim vocabularului copiilor.


