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In memoriam - Dăscălița mea, model de manager european la clasă
Prof. Barabas Adriana Florica,
Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea
O cunoșteam de foarte, foarte mulţi ani pe dăscălița mea, doamna Florica Pavel,
simțeam o bucurie de fiecare dacă când mă întâlneam cu dumneaei, pentru că-mi dădea poftă
de viaţă şi un optimism extraordinar de mare, energie pozitivă. Era o doamnă cu un suflet
frumos, cu activitate şi energie de invidiat.
Era un dascăl, care s-a născut acum aproape 90 de ani si locuia în Oșorhei, Bihor. A
terminat Şcoala Pedagogică de 6 ani.
Imediat după ce a terminat Liceul Pedagogic a şi intrat la catedră să predea.
Îmi povestea

„Eram foarte tânără. După aceea au venit şi copiii, foarte devreme, dar nu-mi pare rău.
Dacă m-aş mai naşte o dată, tot dăscăliţă m-aş face, pentru că, pentru mine, şcoala a fost şi
rămâne un loc sfânt. A fost împărăţia mea pe acest pământ. I-am iubit pe toţi copiii pe care iam învăţat şi ei m-au iubit extraordinar şi de aceea am avut şi succes, pentru că iubirea se
transmite. Am slujit la altarul şcolii româneşti timp de 42 ani, până când m-am pensionat.
M-am născut într-o familie vrednică, pe care Dumnezeu a binecuvântat-o cu copii, care
încercau să ducem mai departe ceea ce am moştenit de la părinţi. Zestrea sufletească pe care ţio dau părinţii o duci cu tine toată viaţa. Am avut nişte părinţi pe care pot să-i consider comori
de înţelepciune. Au mers pe aceeaşi lungime de undă şi ne-au educat în spiritul legilor cerului
şi ale pământului. Ne-au făcut să avem încredere în Dumnezeu, încredere în noi, să ne
autodepăşim chiar.
Am încercat să ducem mai departe ceea ce am moştenit de la părinţi şi mama, ca un
înger păzitor, a vegheat asupra noastră şi, chiar dacă tatăl nostru ne privea de mult dintre îngeri,
mama a reuşit, de sărbători, să ne adune acasă, să ne bucurăm împreună. Ne-a ţinut aşa, ca întrun buchet, şi asta ne-a transmis în continuare, aşa încât şi copiii mei totdeauna, de sărbători,
ştiu că se pot întoarce acasă. Avem o bucurie deosebită când ne întâlnim, nu invidiem pe
nimeni, nu povestim de nimeni, suntem fericiţi că ne întâlnim.”
O întrebam curioasă „Cum aţi reuşit să îmbinaţi familia cu partea profesională,
pentru că implicarea în profesie e o lipsă de acasă?”

„Dacă îţi organizezi foarte bine timpul, atunci reuşeşti să le faci pe toate. Nu mi-am
neglijat niciodată familia, am avut o familie frumoasă. Timp de multi ani convieţuisc cu soţul,
acum avem un fiu plecat dincolo, ne priveşte de acolo. Aveam doi copii licenţiaţi, de care am
avut grijă cât am putut de mult şi poate că, de multe ori, toată grija pentru copii şi pentru familie
a rămas pe umerii mei, pentru că soţul meu era mai ocupat decât mine, profesor de matematică
fiind.
Am ştiut să-mi organizez timpul şi, inclusiv acum, deşi sunt singură, eu mă organizez
în fiecare zi. Mă trezesc cu rugăciune, mă culc cu rugăciune. Am, în fiecare zi, ceva de făcut,
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deci nu este o zi lăsată la voia întâmplării. Şi atunci reuşesc. Dacă o lăsăm aşa şi dacă în sufletul
nostru este haos, nu reuşim, dar dacă ne organizăm şi dacă ştim ce vrem, putem. De multe ori
când ies din casă, privesc spre cer şi îl rog pe bunul Dumnezeu să-mi dea sănătate şi să-mi
lumineze calea spre fapte bune. Câteodată zic: oare astăzi voi reuşi? Şi ecoul îmi răspunde: da,
astăzi vei reuşi, perseverează! Şi pornesc cu dreptul.”
Sunt ani de zile de când vă cunosc şi nu ştiu dacă v-am văzut vreodată supărată,
îi spuneam. Cum reuşiţi?

„Dacă număr binecuvântările şi nu încercările grele, dacă număr zâmbetele, nu
lacrimile, dacă număr prietenii, nu duşmanii, în toate bazându-mă pe Dumnezeu, eu zic că nu
am de ce să nu zâmbesc. Sunt un om împlinit şi mulţumit, iar dacă eşti mulţumit eşti fericit.
Dacă nu eşti mulţumit nu eşti fericit niciodată.”
Iată ce spunea despre modul cum ne educa pe noi

„În afară de faptul că v-am învăţat, că v-am ghidat, v-am format ca oameni, să fiți buni,
să fiți cinstiţi şi drepţi. Nu mi-au plăcut niciodată lăudăroşii fără acoperire, nu mi-au plăcut
leneşii. V-am educat în spiritul muncii, să ştiți că fără muncă nu este nimic. Orice talent, dacă
nu este dublat de muncă, nu faci cu el doi bani. I-aş sfătui pe părinţi, pentru că tot sunt dascăl,
să încerce să descopere aptitudinile copiilor şi să clădească personalitatea pe aceste aptitudini,
să-i încurajeze, pentru că aşa vor avea încredere în ei. Dacă tot timpul îi pedepseşti când au
făcut prima greşeală, copilul nu mai are încredere, îi este teamă să-ţi spună că a greşit. Pe copii
i-aş sfătui să-i respecte pe părinţi, să-şi respecte mama, în primul rând mama, care le-a dat viaţă
şi care a stat la căpătâiul lor când au fost bolnavi şi care are nevoie de foarte multe ori de ajutor.
Să-şi ajute părinţii. De asemenea, i-aş sfătui să-i respecte pe bătrâni că şi ei vor ajunge aşa,
pentru că timpul nu ne cruţă, el îşi deapănă cursul pe firul vremii şi în curgerea lui rămân faptele
bune sau rele care ne definesc. Să-i respecte pe dascăli pentru că, dascălii le-au deschis calea
spre succes, dascălii le-au netezit calea.”
Despre munca în echipă spunea

„Da, numai munca în echipă aduce succes, nu poţi să fii singur nicăieri. De unul singur
nu se poate, trebuie să fii şi tolerant, de altfel şi în căsnicie, care este toleranţă şi răbdare. Aşa
este şi într-un colectiv, trebuie să ne tolerăm unii pe alţii, să muncim în echipă, numai aşa putem
să avem succes.”
Doamna mea susținea femeile

„Eu, în primul rând susţin femeile. Femeile puternice mi-s dragi de-a dreptul. Pentru că
aş parafraza ceea ce spune Maica Tereza: „Femeie, nu uita niciodată că pielea se încreţeşte,
părul încărunţeşte, iar zilele se adună în neant, dar ce-i mai important se conservă. Forţa şi
determinarea ta nu au vârstă, spiritul tău e cel care îndepărtează pânzele de păianjen. Dincolo
de orice punct de sosire e unul de plecare. Dincolo de orice reuşită e o altă încercare. Cât timp
trăieşti, simte-te vie! Nu te pierde printre fotografii îngălbenite de timp! Mergi mai departe
atunci când toţi aşteaptă să renunţi! Nu lăsa să se tocească tăria pe care o ai în tine! Fă astfel ca
în loc de milă să impui respect! Când nu mai poţi să alergi, ia-o la trap, când nu poţi nici asta,
ia-o la pas, când nu poţi să mergi ia bastonul, dar nu te opri niciodată!”.
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Orice problemă are rezolvare, dacă vrei poţi. Dacă nu are rezolvare, înseamnă că tu eşti
problema. Eu aşa gândesc, aşa am ajuns până aici şi, de foarte multe ori m-a încurajat mama
mea. Am fost foarte apropiată de mama mea. De foarte multe ori, când am fost dărâmată sau
în momentele de cumpănă - că sunt în viaţă momente de cumpănă, este o luptă continuă –
mama mi-a dat întotdeauna forţa, puterea să merg mai departe şi să-mi duc crucea până la
capăt.”
Despre munca la clasă

„Rău nu am făcut la nimeni cu bună ştiinţă. Nu mă lasă sufletul, nu pot să dorm. La
clasă, nu este doar munca de la clasă, pentru că, dacă vrei să ai succes, atunci trebuie să te
pregăteşti, să aloci 4-5 ore în vederea pregătirii pentru clasă. Nu poţi să intri în clasă şi să
deschizi cartea şi să începi să predai. Pentru cei care se respectă, iar dascălii, chiar dacă nu sunt
plătiţi foarte bine, dascălii adevăraţi nu contează cu cât sunt plătiţi, ci doar faptul că iubesc
copiii şi vor să ştie copiii.”
Despre ziua când a luat Gradul Didactic I își amintea cu plăcere astfel

„Inspectorul a venit în clasă şi i-a întrebat pe copii aşa: „Măi copii, vă place să veniţi la
şcoală? Da! Dar de ce vă place? O iubim pe doamna învăţătoare! Dar de ce o iubiţi pe doamna
învăţătoare? Că ne învaţă bine şi e apropiată de noi. Dar vă mai şi bate câteodată? Nu ne bate,
ne dojeneşte când nu ştim”. Acesta este rolul dascălului adevărat. Copiii să vină cu drag la
şcoală, în primul rând. În al doilea rând, să corecteze temele, că şi acest lucru m-a verificat. Sa uitat în carnetele de note, în catalog şi mi-a zis că ar putea pleca. Aici se vede rolul dascălului.
Eu m-am străduit de-a lungul vremii şi mărturie stau generaţiile de copii cu care eu mă
mândresc.”
Curioasă am întrebat care vârstă e cea mai frumoasă

„Toate vârstele sunt frumoase, nu pot să spun că doar una. Sigur că cea mai mare
bucurie din viaţa mea, în afară de profesie, a fost atunci când am născut primul copil şi apoi,
când l-am născut pe al doilea, mai ales că Dumnezeu m-a ascultat. Aşa mi-am dorit, mai întâi
să fie un băiat şi apoi tot un băiat, pentru că eu am fost mai mare şi pe mine nu mă lăsau nicăieri
pentru că după mine erau doi băieţi, care n-au crescut aşa de repede ca mine. Mi-am dorit o
pereche de feciori, la o diferenţă de doi ani. Sigur că mi-a fost greu cât au fost mici, iar când
au fost la facultate, la fel, iarăşi unul după altul. Nu sunt doar fraţi, sunt şi prieteni şi asta mă
bucură foarte mult, ei se vizitează foarte des şi mă bucur foarte mult că am reuşit să-i cresc aşa,
să se iubească. Noi nu tărim o veşnicie, este important să se iubească, pentru că vor duce mai
departe ceea ce au învăţat de la noi. Copiii aşteaptă modele.”
Când discutam despre femeile de cândva și cele de acum spunea

„Dacă mă gândesc la mine, eu tot aşa am muncit şi înainte de 1989, şi acum. Omul care
este organizat şi care este învăţat să muncească de mic, acela munceşte în continuare. Nu văd
o schimbare majoră, doar că acum foarte multe femei muncesc pe cont propriu. Admir foarte
mult femeile puternice. Eu întotdeauna am trăit prin mine şi mi-au fost foarte dragi, femeile
care au mers singure să se înscrie la grad, nu însoţite de soţ. Mi-au plăcut femeile pe picioarele
lor, asta îţi dă forţa şi puterea să te duci mai departe, dacă crezi în tine şi în Dumnezeu.
Totodeauna am crezut în mine şi în Dumnezeu şi aşa am reuşit.”
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Dacă vorbeam despre femeia europeană, doamna mea o vedea cam așa

„Şi pe femeia europeană eu tot aşa o văd, să aibă încredere în ea, să-şi ducă povara –
că fiecare avem de dus o cruce - , dar să o ducă cu demnitate şi atunci sigur că va avea succes
şi în familie, va avea succes şi în carieră, va avea succes şi între oameni. Nimeni nu are nevoie
de noi dacă ne vom plânge, nu are nevoie de nişte femei bolnave. Are nevoie de femei
sănătoase, de femei care să stea în spatele unui bărbat pentru ca acesta să-şi facă meseria.
Numai de noi depinde.”
Voi prezenta acest material adunat în timp la un simpozion, ce să transmit
participantelor?

„În primul rând, să se străduiască să fie sănătoase. Apoi, să aibă încredere în Dumnezeu
şi să aibă încredere în ele, nimeni să nu le poată ştirbi încrederea. Să meagă pe drum înainte,
să nu renunţe.”

Cultivarea sentimentelor patriotice prin activitățile extrașcolare
Prof. înv. primar Avram Mariana
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani

„Patria- scria B.Ștefănescu Delavrancea- nu e pământul pe care trăim din întâmplare
,ci e pământul plămădit cu sângele și întărit cu oasele înaintașilor noștri…Părinții,moșii și
strămoșii noștri ne sunt patria;ei care au vorbit aceeași limbă,care au avut același dor, aceleași
suferințe și aceleași aspirațiuni .”
Educația patriotică a tinerei generații este o preocupare veche educațională.Ca
sentiment, patriotismul este dragoste și respect pentru propriul popor,pentru istoria ,limba și
cultura lui,pentru mediul social și geografic în care trăim.
Noi, românii, am fost plămădiți din duhul purces de la Decebal și Traian și auzim din
susurul izvoarelor de munte vuietul luptelor de la Rovine ,Podul Înalt și Călugăreni,porunca lui
Tudor, chemarea la luptă a Craiului Munților Apuseni și înțelegem mai bine rostul nostru pe
acest pământ.
Educaţia se realizează prin acţiuni educative. Unele dintre aceste acţiuni educative se
află în afara sistemului de învăţământ, dar este menit să atingă scopurile pedagogice
identificabile. De aceea, şcoala nu rămâne indiferentă faţă de marea bogăţie de forme de
educaţie extraşcolară pe care se structurează comunicarea umană contemporană. În acest sens,
de mare ajutor s-au dovedit a fi activităţile pe care le-am desfăşurat pe parcursul celor patru ani
ai şcolii primare.
Şcoala îşi propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, să-i pregătească
pentru viaţă, ţinând seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil, acordând atenţia
cuvenită bogăţiei de forme pe care se structurează comunicarea umană contemporană, întrucât
o abordare exhaustivă nu i-ar sta în putere şi nici nu i-ar fi necesară, ea trebuie să se oprească
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la acele forme ale comunicării care prezintă un interes practic imediat, pe linia scopului
formativ esenţial urmărit.
Prin comunicare, oamenii îşi împărtăşesc cunoştinţele, interesele, atitudinile,
simţămintele, ideile. Analiştii consideră că omul comunică pentru a (se) informa, a impresiona,
a provoca o reacţie, a amuza, a se face înţeles, a exprima punctul de vedere, a obţine o
schimbare de comportament sau atitudine. În funcţie de numărul participanţilor,comunicarea
poate avea loc la unul din nivelurile: intrapersonale, interpersonale, în grupuri mici, în cadrul
comunităţilor locale, regionale şi naţionale.
Elementele care stau la baza comunicării sunt: emiţătorul, receptorul, mesajul, canalele
de comunicare, codificarea, decodificarea, feed-back-ul. Calitatea comunicării depinde enorm
de educaţia pe care fiecare o primeşte în familie şi pe diferitele trepte ale sistemului de
învăţământ.
În şcoală elevii nu trebuie doar să răspundă la întrebări, ci şi să înveţe arta comunicării,
să iniţieze şi să poarte o conversaţie, să-şi exprime punctele de vedere, să se implice în
rezolvarea de probleme, să-şi argumenteze ideile şi atitudinile, să interiorizeze valoarea
comunicării. De aceea activitatea educativă trebuie să cuprindă o varietate de forme de
comunicare, orală şi scrisă.
Serbările şcolare dedicate unor evenimente importante din istoria românilor (1
Decembrie –Ziua Națională,24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române , 9 Mai– Ziua Europei
etc.) sunt un prilej de a îmbina frumos arta cântecului cu euritmia. De altfel, pe aproape întreaga
perioadă şcolară, cântul şi cuvântul merg mână în mână. Virtuţile muzicale ale cuvintelor sunt
puse în valoare prin melodie, iar accentele expresive ale unei linii melodice sunt subliniate prin
îmbinarea de cuvinte. Adeseori în timpul cântecului, elevii, aproape fără să-şi dea seama,
însoţesc cuvintele organizate ritmic şi melodic cu mişcări ale corpului prin care amplifică
mesajul transmis.
Excursia este o altă activitate educativă nonformală, în urma căreia elevii au de transmis
impresii prin diferite forme ale comunicării. Trebuie să ne cunoaștem eroii locali și să ne
respectăm trecutul istoric prin excursii organizate în județul Hunedoara ( Sarmizegetusa Regia,
Castelul de la Hunedoara,mormântul lui Avram Iancu de la Țebea etc.) Prin aceste excursii
încercăm să dezvoltăm sentimentele patriotice ale elevilor noștri,să le cultivăm respectul pentru
strămoșii noștri care și-au jertfit viața pe câmpul de luptă și să le păstrăm veșnică recunoștință.
Tot excursia este activitatea educativă în care se poate desfăşura o altă formă a
comunicării, şi anume comentariul unei acţiuni sportive. Popasul care se face pentru a servi
masa este folosit şi pentru jocuri colective. Comentatorul activităţii sportive transmite ceea ce
se petrece pe teren. Acelaşi lucru se face apoi în scris, la întoarcerea acasă, comentând un aspect
al jocului, realizându-se astfel şi un top al comentatorilor sportivi ai clasei.
Zilele de naştere sunt un prilej de bucurie pentru copii. Celor mai buni prieteni ai
sărbătoritului le revine misiunea de a ţine o alocuţiune în cuvinte rostite din inimă, solemn şi
să exprime aprecieri cu încărcătură afectivă.
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Educația patriotică se poate realiza la orice disciplină de învățământ și în cadrul
activităților extrașcolare.Limba română e o haină a sufletului pe care o îmbrăcăm cu bucuriile
și necazurile noastre: “În minte mii de doruri revin și se destramă, / Un singur dor rămâne : de
țară și de mamă.”
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Profilul elevului cu tulburări de citit-scris și modalități de ameliorare
școlară
Prof. Mirela Barcan
Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani
Orice persoană care lecturează un text face apel la cunoştinţele pe care le-a înmagazinat
pentru a descoperi sensul textului pe care îl are în faţă; cu alte cuvinte, ea actualizează
cunoştinţe dobândite anterior şi foloseşte strategii pentru a rezolva situaţia prezentă. Din
aceasta înţelegem că sunt importante atât cunoştinţele cât şi strategiile folosite de elev pentru
a citi un text dat.
În general, diagnosticul de dificultăţi de învăţare a cititului este pus pornind de la
analiza erorilor remarcate în citirea unui text, precum şi de la răspunsurile date la întrebări care
determină gradul de înţelegere a textului. Aceeaşi metodă este pusă în practică în ceea ce
priveşte scrierea: sunt analizate erorile de ortografie în cazul unei dictări sau a unui exerciţiu
de copiere.
Un astfel de procedeu pune însă accentul pe evaluarea produsului final, acordând prea
puţină atenţie proceselor şi strategiilor pe care le foloseşte cititorul atunci când este pus într-o
situaţie normală de lectură.
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Înţelegerea sensului unui text implică, în primul rând, ca elevul să recunoască acele
cuvinte care îl compun.
Pentru a obţine aceasta, cititorul poate să pună în practică diferite strategii, cum ar fi:


recunoaşterea vizuală spontană;



utilizarea contextului lingvistic şi extralingvistic;



recunoaşterea decupajului silabic sau la corespondenţa grafem/fonem.

Elevul aflat în dificultate, deşi deţine o serie de cunoştinţe, recurge doar la unele dintre
acestea, excluzându-le pe altele, având astfel tendinţa de a aborda textul utilizând un singur tip
de strategie.
Din acest punct de vedere, se pot identifica o serie de profile ale elevului aflat în
dificultate în faţa limbajului scris, cum ar fi:
a) Elevul-ghicitor
În acest profil se încadrează elevii care ghicesc cuvintele, pornind de la imagini sau de
la elemente contextuale furnizate de către învăţător sau pe baza cunoştinţelor dobândite
anterior. Acest tip de elev nu are în vedere verificarea exactitudinii predicţiei pornind de la
literele cuvântului. Ei ghicesc cuvinte care nu se aseamănă, de cele mai multe ori, din punct de
vedere grafic, cu cuvintele pe care trebuie să le citească. Cunoştinţele acestora legate de relaţia
grafem-fonem sunt limitate.
b) Elevul care descifrează, concentrându-se asupra literelor şi silabelor
Elevii care corespund acestui profil folosesc, în general, cunoştinţe care vizează
corespondenţa grafem-fonem sau decupajul silabic; ei fac adesea confuzii, adăugiri, omisiuni,
inversiuni de litere, transformând cuvintele în non-cuvinte sau depărtându-se de sens. În scris,
ei se concentrează în special pe respectarea corespondenţei dintre grafeme, fără să ţină cont de
aspectele ortografice. Descifrarea silabă cu silabă a unui cuvânt necesită o abordare secvenţială
a informaţiei, strategie pe care elevii din acest profil nu o utilizează.
c) Elevul-căutător de cuvinte
Acest profil corespunde elevilor care folosesc cunoştinţe care se bazează pe forma
grafică a cuvintelor. Pornind de la o serie de indicii grafice ale cuvântului, aceştia propun, fără
a ţine cont de context, un cuvânt care seamănă vizual cu cuvântul scris (de ex. plasă pentru
pasă, plic pentru pic). În cazul scrisului, memorizarea parţială conduce, în cazul acestor elevi,
la omisiuni, adăugiri sau inversiuni.
d) Elevul care pune în practică strategii diferite
Acest profil de elev foloseşte diferite strategii în timpul citirii, dar nu într-o manieră
integrată. Astfel, acesta descifrează cuvintele la începutul textului iar apoi, într-un alt paragraf,
le ghiceşte.
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Numai prin cunoaşterea profilului corect al elevului cu dificultăţi de învăţare a
scris-cititului se poate ajunge la stabilirea unui plan de intervenţie corespunzător.
Dacă am compara evoluţia copilului cu cea a unei flori, cred că este uşor de înţeles că,
dacă forţăm bobocul să-şi desfacă petalele înainte de vreme, nu ne vom bucura prea mult de
splendoarea florii; însă, dacă acest boboc este lăsat să se dezvolte normal, vom asista la o
înflorire naturală de lungă durată.
Metode folosite în prevenirea sau corectarea greşelilor de scriere ale elevilor:


verificarea temelor scrise, a răspunsului oral sau verificarea caietului de notiţe;



atenţionarea elevului că „are două greşeli pe pagină”, sau că are o greşeală „în rândul
al treilea”, determinându-l astfel să gândească, să descopere şi să corecteze greşelile;



păstrarea evidenţei greşelilor personale ale fiecărui elev în fişe de observare
individuală, sau a greşelilor colective, şi urmărirea persistenţei sau remedierii acestora;



autocorectarea unor dictări, autodictări, compoziţii literare, pe rândurile lăsate libere în
acest scop;



învăţarea pe grupe.
Tipuri de exerciţii folosite pentru exersarea discriminării vizuale:



reconstrucţia cuvintelor pe baza modelului dat (copiilor li se pune la dispoziţie
imaginea, cuvântul şi literele amestecate);



încercuirea literei cu care începe cuvântul dat (asemănătoare grafic).

În unele situaţii, copiii recunosc literele care intră în alcătuirea unui cuvânt, dar le
pronunţă separate, fără să reuşească să le unească într-o secvenţă sonoră. De exemplu, citesc
c-a-s-ă, dar nu realizează secvenţa “casă”.
Tipuri de exerciţii folosite pentru exersarea discriminării auditive:
Se dă cuvântul format dintr-o vocală şi o consoană: ac
Pasul 1: Învăţătorul pronunţă cuvântul pe sunete, rar: [a] – [c]
Pasul 2: Elevul reconstituie cuvântul, pronunţându-l [ac]
Pasul 3: Învăţătorul îi arată apoi copilului imaginea corespunzătoare cuvântului, invitându-l să
repete cuvântul. Imaginea poate fi însoţită şi de cuvântul scris.
Pasul 4: Cu ajutorul literelor, elevul poate reconstitui cuvântul.
Învăţătorul prezintă un suport vizual. Elevul priveşte imaginile şi le identifică în mod
corect pe cele care încep cu sunetul pe care dorim să-l exersăm. Pentru exersarea unei
discriminări fine se pot folosi imagini care sugerează cuvinte care încep cu sunete pereche (s/z
c/g).
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Majoritatea elevilor deprind cu uşurinţă despărţirea cuvintelor în silabe, dar au
dificultăţi în segmentarea cuvintelor în sunete. Practica demonstrează, de asemenea, că elevii
despart mai uşor cuvintele în silabe oral decât în scris.
Modalităţi de creştere a fluenţei în lectură:


citirea cu intonaţie urcătoare;



citirea cu intonaţie coborâtoare;



citirea cu voce tare;



citirea cu voce scăzută;



antrenarea unui număr diferit de elevi care citesc anumite părţi ale textului: toţi odată,
în perechi etc.
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Instrumente și bune practici privind stimularea potenţialului creativ al
copilului preșcolar
Prof. înv. preșc. Airoaie Ioana
Grădinița cu Program Normal „Piticot” Suceava
Educaţia şi şcoala de azi au renunţat la ideea existenţei unei metode absolute, universal
valabile, susţinând o meteodologie flexibilă, uşor de adaptat, dar şi eficientă. Unul din
obiectivele majore ale educaţiei este îmbunătăţirea puterii de înţelegere a
copilului şi cultivarea dorinţei acestuia de a învăţa fără efort, fără constrângeri, în ritmul
şi la parametrii solicitaţi, în vederea asigurării şansei de succes personal. De aceea, toţi copiii
trebuie priviţi ca persoane active şi capabile să înveţe. Combinaţia echilibrată între educaţie şi
îngrijire poate promova o imagine de sine pozitivă, iar valorificarea experiențelor copilului și
participarea lui activă în joc și, implicit, în învățare sprijină cultivarea dorinței copilului de a
învăța. Pentru marea majoritate a oamenilor, copilăria este perioada de vârstă cea mai
luminoasă a vieţii. Peste ani , fiecare işi aminteşte cu duioşie de ea şi retrăieşte regretul că a
părăsit–o. Însă sunt puţini cei care intuiesc rolul copilăriei in devenirea lor ca oameni maturi.
Dacă ne gândim la obiectivul principal pe care-l urmăreşte perioada preşcolară şi
anume: socializarea copiilor şi la dezvoltarea personală a acestora, dezvoltare ce urmăreşte
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pregătirea lor pentru societatea de mâine, pentru a face faţă cerinţelor şi nevoilor acesteia putem
spune că întreaga activitate desfăşurată în gradiniţă stă sub semnul consilierii.
Dar cum bine ştim că toţi copiii la naştere , sunt la fel, dar nici unul pe parcurs, nu
seamănă cu celălalt, cadrului didactic îi revine o mare responsabilitate în realizarea unor
asemenea activităţi care să ducă la dezvoltarea personală a fiecărui copil indiferent de
particularităţile individuale ale acestuia.
Ținând cont că vârsta preşcolară se caracterizează printr-un remarcabil potenţial
creator, se înţelege că nouă, educatoarelor din grădiniţe ne revine misiunea de a depista de
timpuriu posibilităţile creative ale copiilor şi de a crea toate condiţiile optime de dezvoltare.
Se face remarca – pe bună dreptate – că este deosebit de creatoare conduita copilului în
activitatea de joc, în toate formele şi variantele pe care le îmbracă jocul în anii preşcolarităţii,
cu prioritate însă în jocurile concepute de ei, în acelea în care, operând cu simboluri, găsesc cel
mai bun cadru de afirmare şi autodepăşire. Cu toate acestea, uneori îşi găsesc loc mai ales în
activitatea practică.
În dezvoltarea individuală improvizaţia a pregătit terenul instalării şi afirmării
creativităţii. Improvizând sau jucându-se – căci improvizaţia este un joc, un divertisment plăcut
şi folositor – copilul îşi găseşte cadrul de afirmare şi dezvoltare. Expresia „Să zicem că...”,
folosită frecvent de copii şi trăită intens de ei în toate etapele jocului opţional, pune în lumină
clară actul creaţiei sub forma improvizaţiei, improvizaţie înţeleasă în sensul bun al cuvântului,
căci preşcolarul în timpul jocului nu face nimic de prost gust, de mântuială. Lăsat să se
manifeste liber, el improvizează impresionant de frumos, căci la el improvizaţia se sprijină pe
fantezie, pe experienţa activ însuşită, pe mobilitatea minţii, a cuvântului şi gestului.
La el improvizaţia este un lucru serios, pentru că numai prin această formă de
manifestare a creativităţii sale îşi poate realiza dorinţele care îl stăpânesc.
Întotdeauna, în rezolvarea problemei date am fixat de la început reguli pentru a uşura
pe copil să gândească şi să găsească rezolvarea. În acest scop, am prezentat la început copiilor
diferite materiale simple cunoscute de ei . Regula ce se impunea era ca fiecare copil să aleagă
şi să combine materialul dat în aşa fel, încât să redea modelul cerut. De exemplu, cu ajutorul
beţişoarelor, am cerut copiilor să construiască o şosea lată atât cât să circule pe ea patru maşini
deodată. Ei trebuiau să-şi aleagă beţişoare mai lungi şi scurte de aceeaşi culoare (albă), pentru
a marca benzile de circulaţie. După construirea acestora am cerut copiilor să verifice rezultatul
prin încadrarea celor patru maşini în interiorul benzilor, el convingându-se de exactitate. Cea
mai mare satisfacţie le-a oferit-o jocul cu maşinile în momentul verificării rezultatelor.
Altă dată am pus la îndemâna copiilor cuburi, cerându-le să-mi construiască un pod atât
de lat şi de înalt încât să treacă pe sub el un vapor confecţionat de ei din hârtie. Din 21 copii
doar 17 copii au redat înălţimea şi lăţimea necesară. Aceste jocuri în care dăm copiilor o sarcină
precisă pentru rezolvare, în care-i punem să analizeze şi să compare, copilul ajungând să
rezolve în mod independent orice problemă, contribuie la dezvoltarea capacităţilor intelectuale.
Jocurile didactice sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului.
Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la modificarea creatoare a
deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la realizarea transferurilor între acestea, la
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dobândirea prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele angajează întrega personalitate a
copilului constituind adevărate mijloace de evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi metode
de stimulare a potenţialului creativ al copilului, referindu-se la creativitatea de tip preşcolar,
manifestată de copil în procesul de învăţamânt, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe
diferite coordonate.
A se juca şi a învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect.
Jocul didactic constituie o eficientă metodă didactică de stimulare şi dezvoltare a
motivaţiei superioare din partea copilului, exprimată prin interesul său nemijlocit faţă de
sarcinile ce le are de îndeplinit sau plăcerea de a cunoaşte satisfacţiile pe care le are în urma
eforturilor depuse în rezolvare.
Prin joc copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, îşi pot antrena capacitatea de a
acţiona creativ pentru că strategiile jocului sunt, în fond, strategii euristice, în care se manifestă
isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, îndrăzneala etc.
Copilul are tendinţa de a se juca cu cuvintele, este atras de anumite sonorităţi şi
„crează” uneori cuvinte pentru a-şi compensa lacunele în exprimare.
Astfel de jocuri care să-i antreneze activ, să le solicite abilităţile creatoare sunt:


„ Formulează o propoziţie despre...” ( un cuvânt, o noţiune ) – exerciţiul stimulează în
primul rând flexibilitatea verbală.



„ Spune mai departe...” – completare de propoziţii;

Pentru a solicita şi dezvolta capacităţile intelectuale , întreaga personalitate a copilului,
pentru a-l înarma cu cunoştinţele de bază, cu priceperile şi deprinderile de muncă intelectuală
şi fizică şi îndeosebi cu tehnica de investigare, acesta va fi antrenat într-o seamă de acţiuni
obiectuale şi mentale destinate dobândirii prin efort propriu a cunoştinţelor şi abilităţilor,
îndeplinând în cadrul acestei activităţi rol de investigator, iniţiator, organizator, executant.
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Etape în dezvoltarea emoţională a preşcolarilor
Prof. Alzner Sabina
Grădiniţa P.P. Nr. 4 Reghin
La copii dezvoltarea emoţională se realizează treptat şi diferă de la un copil la altul; un
copil poate dobândi competenţe emoţionale mai rapid decât altul. Dezvoltarea emoţională este
în strânsă legătură cu dezvoltarea cognitivă a copilului privind, de exemplu: achiziţionarea
limbajului, înţelegerea cauzalităţii, capacitatea de transfer şi generalizare sau capacitatea de
reglare a atenţiei. Începând cu vârsta de doi ani, copiii devin tot mai interesaţi de emoţiile lor
şi ale celorlalţi. Astfel încep să discute despre cauzele lor, consecinţe şi modul în care au fost
exprimate. La sfârşitul perioadei de preşcolaritate ei încep să înţeleagă faptul că o persoană
poate avem simultan mai multe emoţii.
☺

Recunoaşterea şi exprimarea emoţiilor

Perceperea şi exprimarea emoţiilor se realizează încă din primele zile de viaţă şi este o
etapă premergătoare înţelegerii emoţiilor. La nou născut există un zâmbet spontan care abia la
3-6 săptămâni se transformă în zâmbet social. În această perioadă cel mai frecvent exprimarea
emoţională se realizează prin plâns. Cercetările arată că mamele pot identifica cel puţin 7 tipuri
de plâns care transmit emoţii diferite ale copilului. Principala achiziţie din punct de vedere
emoţional în primele 6 luni de viaţă este sentimentul de frică; aceasta se manifestă prin frica
de persoane străine. La 5-6 luni copilul distinge persoanele cunoscute de cele necunoscute

şi chiar le respinge pe cele nefamiliare, întorcând privirea sau refuzând să fie luat în
braţe.
La început, copiii percep gesturile, schimbările vocii şi ale expresiei faciale.
Odată cu achiziţionarea limbajului, aproximativ în jurul vârstei de 2-5 ani, copiii pot
denumi şi recunoaşte emoţiile de bază: bucuria, tristeţea, frica şi furia. S-a observat că ei
recunosc mult mai uşor emoţiile pozitive faţă de cele negative. O explicaţie care se
regăseşte în literatura de specialitate ar fi că între 1 şi 2 ani copiii au fost expuşi mult
mai frecvent la emoţii pozitive (ex. de obicei, atunci când lumea vede un bebeluş
zâmbeşte) şi prin urmarea acestea sunt mai familiare.
Exprimarea emoţională se îmbogăţeşte odată cu dezvoltarea senzorio-motorie a
copiilor (apariţia locomoţiei). Aproximativ la vârsta de 4 ani cei mai mulţi copii
manifestă expresii emoţionale similare cu ale adultului. De asemenea, apar expresii
emoţionale complexe precum mândria, ruşinea şi vinovăţia.
☺ Înţelegerea emoţiilor de către preşcolari
Copilul de vârstă preşcolară identifică şi denumeşte propriile emoţii, precum şi ale
persoanelor din jur. Datorită acestui aspect, reuşeşte să răspundă potrivit propriilor trăiri
emoţionale, dar şi ale altor persoane. La vârsta de 3 ani, adică vârsta debutului în activitatea
din grădiniţă, copilul reuşeşte să denumească şi să recunoască următoarele emoţii: bucuria,
tristeţea, frica, furia, (toate prezente şi în cercetarea mea), iar la vârsta de 5-6 ani, adică în
ultimul an de grădiniţă, ajunge să recunoască şi alte emoţii ca surprinderea, ruşinea, vinovăţia,
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dezgustul (prima şi ultima emoţie incluse şi în cercetarea mea). Copiii recunosc mult mai uşor
emoţiile pozitive faţă de cele negative.
Înţelegerea emoţiilor se dezvoltă o dată cu achiziţionarea limbajului (se înregistrează
începând cu vârsta de 2 ani). Abilitatea de a identifica cauzele unei emoţii apare la sfârşitul
celui de-al doilea an de viaţă şi începutul celui de-al treilea an. Dacă la 3-4 ani copiii au tendinţa
de a denumi cauza unei emoţii ca fiind externă (ex. Luiza este supărată pentru că Diana nu s-a
jucat cu ea), pe la 5 ani ei oferă explicaţii mult mai abstracte (ex. A avut o zi ... nu prea bună.).
Copiii oferă aceste explicaţii în funcţie de ceea ce adulţii le spun. Prin urmare, atunci când
copilul trăieşte o emoţie este important ca adulţii să ofere explicaţii adecvate cu privire la cauza
acesteia reformulând spusele copilului şi asociind emoţia lui cu modul în care el interpretează
un eveniment (ex. Eşti trist pentru că ţi s-a stricat maşina ta preferată, care îţi plăcea foarte
mult; dacă nu îţi plăcea maşina aceasta nu erai aşa de trist). După vârsta de trei ani, copiii sunt
capabili să realizeze inferenţe (raţionamente cauzale) de genul „dacă plâng, atunci mama mă
iartă”.
☺ Autocontrolul/Autoreglarea emoţională
Reglarea emoţională apare la copii din primele săptămâni de viaţă. În primii trei ani
realizarea ei se manifestă prin comportamente ca suptul degetului sau căutarea ajutorului din
partea adultului (ex. cu privirea, suportul fizic). De exemplu, dacă un copil are o problemă cu
o jucărie – s-a stricat, plânge şi se apropie de adult. Mai târziu, în perioada dezvoltării
proceselor atenţionale, apare independenţa copiilor în ceea ce priveşte reglarea emoţională.
Între 3 şi 5 ani copiii dovedesc stăpânirea/controlarea acţiunilor, agrearea amânării
recompenselor şi tolerarea frustrărilor, astfel apărând progresele semnificative privind reglarea
emoţională. Au capacitatea de a interioriza regulile şi de a le respecta chiar şi când adulţii nu
sunt de faţă. Utilizează deja mecanisme complexe de reglare emoţională ca: rezolvarea de
probleme, solicitarea ajutorului, îndepărtarea de lângă sursa de stres şi distragerea atenţiei prin
antrenarea în alte activităţi. De exemplu, dacă un copil este respins de alţi copii care nu vor să
se joace cu el, atunci când se smiorcăie el învaţă autoreglarea emoţiei negative prin găsirea
altor modalităţi de manifestare a acesteia, cum ar fi exprimarea verbală adecvată (ex. şi eu
vreau să mă joc cu Lego ca şi voi).
Lipsa capacităţii de reglare emoţională se răsfrânge asupra relaţiilor sociale. De
exemplu, manifestarea furiei unui copil prin agresivitate fizică sau verbală va duce la izolarea
de către ceilalţi copii. Studiile relevă că modul de reglare emoţională dobândit în perioada
preşcolară se menţine şi la vârsta adultă. Un rol important pentru copil este modelarea-învăţarea
socială din partea adulţilor, ajutându-i să găsească modalităţi eficiente de reglare.
La vârsta preşcolară pot fi utilizate cu succes strategii comportamentale şi cognitive de
reglaj emoţional: autodistragerea prin implicarea în joc, exprimarea emoţiilor, exprimarea
dorinţelor - “Vreau să mă joc cu Maria”.
Abilitatea scăzută de reglare emoţională este asociată cu emotivitate negativă ridicată
la copii (frică, furie) ceea ce îşi va pune amprenta asupra funcţionării lor cognitive şi sociale.
Un rol important în succesul şcolar îl are capacitatea copilului de a ignora stimulii distractori,
de a se concentra pe sarcină, de a respecta instrucţiunile învăţătoarei şi de a şti să îşi organizeze
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munca. Toate aceste aspecte sunt direct relaţionate cu abilitatea copilului de a-şi regla emoţiile.
El trebuie să înveţe să îşi amâne dorinţa imediată de a se juca pentru a se focaliza pe sarcina de
învăţare primită şi să îşi regleze frustrarea determinată de realizarea unui comportament nedorit
de el, dar cerut de adult. Chiar şi în timpul jocului, copiii trebuie să îşi inhibe anumite impulsuri
pentru a urma regulile jocului şi pentru a fi acceptat de ceilalţi colegi.
Bibliografie:
- Golu, Pantelimon, Zlate, Mielu, Verza, Emil. (1995). Psihologia copilului. Manual
pentru clasa a XI-a - şcoli normale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.
- Lepădatu, Ioana. (2008). Psihologia vârstelor. Ciclurile de creştere şi dezvoltare.
Sibiu: Editura Psihomedia.
- MECT, Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar.
(2008). Ghid de bune practici. Proiectul pentru Educaţie Timpurie Incluzivă.
- Minulescu, Mihaela. (2006). Relaţia psihologică cu copilul tău. Bucureşti: Editura
Psyche.
- Miron Boca, Elena (coord.). (2006). Ghidul metodologic şi aplicativ al educatoarei.
Cluj Napoca: Editura Eurodidact.

Contribuţia materialelor din natură la educarea artistică a preșcolarului
Prof. înv. preșc. Beliciu Iuliana Mirela
Grădinița cu P.P. nr. 7 „Lizuca” Brăila
În practica preșcolară se manifestă tendinţa de a promova originalitatea, de a încuraja
modalităţile personale cât mai proprii de realizare a unor teme, la nivelul posibilităţilor reale
ale copilului.
Abilităţile practice oferă posibilitatea de a constata cum se poate aplica în practică
creativitatea. Ele își aduc contribuţia la îmbogăţirea vieţii afective, copiii încearcă un sentiment
de bucurie când reușesc să termine o lucrare, fapt ce contribuie la educarea dragostei pentru
muncă, la optimismul și încrederea în forţele proprii, la dezvoltarea gândirii creatoare.
Totodată, abilităţile practice constituie un mijloc important pentru formarea și
dezvoltarea deprinderii de a sesiza frumosul din natură și de a-l îndrăgi, deoarece grădiniţa prin
procesul instructiv- educativ le oferă această posibilitate. Pe lângă faptul că vin în contact cu
bogăţia de forme și de culori ale obiectului pe care îl au de executat în timpul lucrului, copiii
au posibilitatea să aprecieze calităţile artistice ale modelului, analizează coloritul, forma și
mărimea, proporţia și simetria. Prezentarea materialului într-o formă cât mai atrăgătoare îi
influenţează pe copii sub aspect estetic. Materialul din natură stimulează simţul de observaţie
al copiilor și imaginaţia creatoare. Varietatea infinită de frunze, flori de forme și culori diferite,
le oferă inepuizabile modalităţi de realizare a unor tablouri, machete, jucării. Ei încep să
pătrundă în frumuseţile naturii, să-i înţeleagă diversitatea formelor, a culorilor, încep să-i vadă
bogăţia și astfel să o iubească și mai mult.
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Prin folosirea materialului din natură în cadrul abilităţilor practice se realizează atât
aspectul informativ cât și cel formativ al copiilor, deoarece mânuind materialul din natură li se
perfecţionează sensibilitatea tactilo-motrică, li se dezvoltă gândirea și se deprind cu
reprezentările independente creatoare. În timpul lucrului copiii nu se copiază ci își imaginează
o temă și caută modul în care pot să îmbine formele, mărimile, culorile, pentru a reda tema pe
care și-au propus-o. Astfel copiii prin multiple combinaţii reușesc să redea o lucrare individuală
ori colectivă, în felul acesta li se dezvoltă interesul, răbdarea, perseverenţa, stăpânirea de sine
și astfel se pun bazele voinţei.
Sarcina de bază a abilităţilor practice este dezvoltarea capacităţii de a realiza lucrări
originale, în condiţii cât mai variate, valorificând experienţa acumulată, stimularea activităţii
copiilor în direcţia alegerii obiectelor, a materialelor și a modului de executare a lucrării.
Pentru cunoașterea însușirilor și caracteristicilor materialelor am organizat în sala de
grupă un colţ al creaţiei, conţinând diferite materiale( hârtie, fire de bumbac, sâmburi coloraţi,
capace de ambalaj, ghindă, castane, seminţe diferite, frunze, scobitori, deșeuri de scândură etc.)
Având la îndemână aceste materiale, copiii au lucrat pe foi de bloc, fixând cu aracet pe conturul
dat de educatoare tablourile: “Casa cu gard”, “Casa lui Grivei”, “Barca cu pânze”.
Având în vedere și unele greutăţi pe care le întâmpină copiii în executarea unor lucrări,
subliniem că întreaga activitate practică trebuie să se desfășoare sub îndrumarea directă a
educatoarei, pentru că în faţa greutăţilor ivite copilul se demoralizează ușor și poate deveni
pasiv și indiferent faţă de munca pe care o execută. Dimpotrivă, ajutat și îndrumat, el poate
obţine rezultate frumoase. De exemplu li s-a cerut copiilor să se gândească ce pot realiza ei din
9 frunze de arţar. Au realizat neașteptat de repede un iepuraș căruia i-au adăugat ochi și mustăţi
prin tăierea peţiolului; acestei imagini i-au fost adăugate elemente noi: “doi brazi”, “iarbă”,
“soare”. În același mod au fost realizate temele “piticul” și “ciobănașul”- piticul a fost executat
din frunze de liliac, iar ciobănașul dintr-o frunză de păr tăiată la bază, aceasta reprezenta căciula
(capul conturat) și două frunze așezate oblic, acestea reprezentau corpul.
Temele cu caracter independent – specifice activităţilor cu temă aleasă de copii- sunt
cele mai îndrăgite de ei, deși acest lucru le solicită un efort susţinut, atât pentru alcătuirea
planului mintal, cât și pentru realizarea acestora. Educatoarea are grijă să pregătească
materialul, care prin varietatea și felul prezentării să le sugereze alegerea unor subiecte diferite,
de exemplu, din deșeuri de frunze: ”aspect de primăvara”, ”struţul”, “șantierul de construcţii”.
Pentru tema “o câmpie cu flori”, ei execută florile și iarba din frunze de gorun, diferite seminţe
de pepene, de tărtăcuţă, iar din fructul crinului de camera au executat fluturele și pentru antenă
au folosit peţiolul de la frunze etc.
O altă categorie de teme se referă la subiectul ales. Aceasta le dă posibilitatea copiilor
să-și exerseze și mai mult creativitatea, ceea ce presupune gândire, meditaţie, căutare de
mijloace și de procedee, selecţie, atenţie și disciplină. În felul acesta s-au realizat scene din
povești: “Punguţa cu doi bani”, “Iepurele și ariciul” și altele. Pentru a se ajunge la realizarea
unor teme s-au folosit diverse procedee care au contribuit la educarea iniţiativei, la sporirea
creativităţii și a simţului de independenţă. După ce copiii au ascultat povestea “Scufiţa Roșie”
ei au realizat diferite scene folosind cinci feluri de materiale din natură. De exemplu, Scufiţa
Roșie au făcut-o din seminţe de gogoșar, copacii înfloriţi, i-au realizat din seminţe de măr și
din seminţe de gogoșar; casa bunicii au executat-o din seminţe de ovăz, iar momentul cel mai
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semnificativ al acestei scene l-a constituit lupul ascuns după copac, căruia i se vedea numai
capul; apoi florile, iarba printre copaci au întregit și mai mult acest tablou.
Recitarea unei poezii de către educatoare sau de către copil, este un alt procedeu folosit
de noi cu rezultate deosebite; copiii trebuiau să redea (din materialele din natură) ce i-a
impresionat cel mai mult din conţinutul poeziei. De exemplu, “Căţelușul șchiop “ de Elena
Farago, copiii l-au realizat din boabe de roșcove- aceasta demonstrează sensibilitatea în
respectarea proporţiei, între părţile componente ale căţelului, fantezie în redarea urechilor,
ochilor și nasului, alegând boabe de altă culoare, în așa fel încât să semene cu imaginea
prezentată.
Lucrările de aplicaţii cu materiale din natură le-am organizat pe criteriul muncii
individuale și în grup, ultimul fiind preponderent deoarece acest procedeu oferă condiţii
favorabile de socializare, prin aceea că ei se ajută punând de acord acţiunile individuale cu
acelea ale grupului și astfel înţeleg semnificaţia și valoarea ajutorului reciproc. Lucrările
colective sunt realizate în timpul activităţilor alese, deoarece tehnica de lucru implică o
orientare spaţială mai precisă, copiii având nevoie de o îndrumare și un sprijin mai apropiat.
Aceste activităţi activează gândirea creatoare- ei se bucură, comentează intens și își propun să
completeze tablourile cu unele detalii.
Această formă de muncă în grup îi disciplinează, le întărește încrederea în forţele
proprii, copiii având posibilitatea să-și manifeste atitudinea și capacitatea creatoare, pe care le
valorifică în interes comun.
În concluzie, dezvoltarea creativităţii copiilor la vârsta preșcolară este posibilă în
condiţiile unei munci susţinute și continue, având ca scop principal motivaţia și utilitatea.
Rezultatele obţinute în cadrul abilităţilor practice cu grupuri mici de copii sau
individuale demonstrează că acestea sunt cel mai bun prilej de a cunoaște cu adevărat copilul,
înclinaţiile fiecăruia, prilej de a promova independenţa în gândire, în creaţie și în acţiune, în
raport de interesele și aptitudinile lor.
Antrenaţi în diferite activităţi de colecţionare a materialului din natură, copiii au
posibilitatea să-l cunoască, să-i înţeleagă diversitatea, să valorifice orice material, iar lucrul cu
aceste materiale contribuie la educarea artistică a copilului.
Formarea și stimularea imaginaţiei creatoare depinde, în mare măsură, de calitatea
activităţii propuse, de priceperea copilului, de succesul obţinut în primele lui încercări, de
încredere în forţele proprii, de îndrumările date, dar și de climatul afectiv creat de educatoare.
Exemplu- Jocul de creaţie- “Dacă eu aș fi…., aș…..”- Domeniul Om și societate
Subiect: Pălăriuţa “Dacă”
SCOPUL: - stimularea creativității și exersarea capacității de a formula descrieri sintetice ale
aspectelor caracteristice,importante ale ființelor,fenomenelor,obiectelor care interesează.
- consolidarea și perfecţionarea unor deprinderi practice a diferitelor aspecte pentru
obţinerea unui produs finit.
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
-

să șnuruiască marginea pălăriei;

-

să asambleze prin lipire părţile componente ale pălăriei magice;

-

să decoreze liber și creativ pălăria cu elementele puse la dispoziţie;

-

să-și exprime propriile opinii, sentimente legate de natură și ocrotirea acesteia.

MATERIALE DIDACTICE: cerc din carton colorat, fâșii de hârtie colorată, șnur, elemente
decorative, lipici, pălărie mare, cutie cu materiale din natura reprezentând plante și animale
din diferite mulaje (un copac, o ghindă, o frunză, o floare, o veveriţă, o pasăre , un copil etc.),
stimulente cu feţe vesele.
Desfășurarea jocului:
Copiii sunt așezaţi pe pernuţe , în formaţie de cerc. Educatoarea prezintă materialele
didactice și explică copiilor regulile jocului. Copiii vor scoate la întâmplare un obiect din cutie
, își vor pune pălăria pe cap și se vor juca jocul “Pălăriuţa Dacă”.
Pe rând vor veni în centru, vor identifica obiectul descoperit în cutie și vor spune ce își
imaginează ei dacă ar fi elementul respectiv.
Sarcina educatoarei este de a stimula copiii să spună ceea ce cred ei că ar putea face
pentru binele pădurii. Se va insista asupra importanţei faptelor bune, de îngrijire și de ocrotire
a mediului, al ecosistemului pădurii.
Exemplu:
-“Dacă eu aș fi un copac în mijlocul pădurii, aș lăsa păsărelele să- și facă cuib între crengile
mele”.
-“Dacă eu aș fi o ghindă în pădure, aș face să crească din mine un stejar”.
-“Dacă eu aș fi un copil în pădure, aș avea grijă ca nimeni să n-o polueze”.
-“Dacă eu aș fi o frunză în pădure, aș face umbra puilor de păsărele.”
-“Dacă eu aș fi o floare în pădure, aș dărui polen albinelor.”
-“Dacă eu aș fi o zmeură în pădure, aș hrăni un ursuleţ.”
-“Dacă eu aș fi un adult în pădure, n-aș tăia copacii.”
Pentru fiecare răspuns bun, copilul va primi o faţă veselă, semn că pădurea este
mulţumită pentru faptul că ei, copiii, știu să o ocrotească, și materialul didactic necesar pentru
a-și realiza și el o pălărie asemănătoare.
Jocul se încheie cu un mic cântecel : Sunt pălăriuţa “Dacă”, /Copilașii să mă placă, /Eu
surprize multe ascund,/ Copilașii îmi răspund./ Dacă-mi răspunzi la întrebare, /Ai o faţă
zâmbitoare.”
Mai întâi vor șnurui marginea pălăriei, apoi vor asambla prin lipire părţile respective ale
acesteia și în final o vor decora cu elemente la alegere ( Frunze, flori).
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Constatări: unii copii și-au decorat pălăria cu elemente decorative identice cu
personajul întruchipat sub pălărie.
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Evaluarea – pion principal al proiectarii didactice
Prof. Anghel Cerassela
Școala „Nicolae Iorga”, Ploiești
Întrebare la un examen de fizică la Universitatea din Copenhaga1: Cum se poate
măsura înălţimea unei cladiri cu un barometru?
Raspuns student (1): Se măsoară lungimea barometrului, se leagă barometrul cu o
sfoară şi se coboară de pe acoperişul clădirii; înălţimea cladirii = lungimea barometrului +
lungimea sforii.
Studentul a fost dat afară de la examen şi a făcut contestaţie. Aceasta a fost acceptată
pentru ca a fost considerat că întrebarea nu impunea o anumită soluţie. Dar de vreme ce
răspunsul sau nu edifica examinatorul asupra cunoştinţelor de fizică dobândite la cursul
respectiv, o nouă examinare are loc.
Răspuns student (2): Se aruncă barometrul de pe clădire şi se masoară timpul până la
impactul cu solul. Înălţimea cladirii = (g x t2)/2
Examinatorul, nemulţumit, solicită o altă soluţie.

1

Din ”folclorul FW” pe internet (glumă primită pe email)
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Răspuns student (3): Dacă este o zi însorită, se aşează barometrul pe clădire şi se
masoară umbra de pe sol. Cunoscând lungimea barometrului şi a umbrei, totul se reduce la o
simplă problema de asemănare.
Examinatorul solicită o altă soluţie, şi atrage atenţia studentului că este ultima sa
şansă.
Răspuns student (4): Soluţia pe care o aşteptaţi de la mine bănuiesc că este măsurarea
presiunii la sol şi pe clădire - presiune care variază cu înălţimea şi determinarea înălţimii
clădirii în funcţie de variaţia de presiune. Dar aceasta este o soluţie de-a dreptul plicticoasă,
de aceea vă mai propun una:
Răspuns student (5): Se poate propune administratorului clădirii un târg avantajos:
Imi puteţti spune în schimbul acestui frumos barometru care aste înălţimea clădirii...?
(Studentul era Nils Bohr, devenit ani mai târziu laureat al premiului Nobel!)

O proportie surprinzator de mare de adulti cu un nivel foarte inalt de creativitate au avut
experiente cu totul nefericite in scoala. Cel mai adesea, persoanele creative au avut probleme
in scoala din cauza ca au fost ‘putin cam prea creative’.
Dintre toate impedimentele pentru activitatea creative a unor oameni celebri, cel mai
puternic si mai consecvent este reprezentat de grija excesiva pentru evaluare. Asteptarea
evaluarii poate submina creativitatea unui copil. Intr-un experiment realizat de psihologul
Teresa Amabile si cativa colegi, copiilor li s-a cerut sa faca un desen printr-o tehnica de
imprastiere a culorii si apoi un colaj. Jumatate din grupul de copii le-au facut pe amandoua,
fara sa fie intrerupti. Desenele celorlalti copii au fost evaluate, insa, inainte de inceperea
colajelor. Estimarile ulterioare ale artistilor au aratat ca, in cazul copiilor care nu au fost
evaluati, colajele au demonstrat mai multa creativitate. Se pare ca simpla evaluare a desenelor
i-a facut pe acesti copii sa se astepte si la o evaluare a colajelor, ceea ce a dus, in final, la
scaderea creativitatii.
Ati putea crede ca evaluarea desenelor a diminuat creativitatea copiilor prin faptul ca ia descurajat. Dar desenele lor nu au fost criticate, remarcile au fost pozitive. Deci, chiar si
laudele ii fac pe copii mai putin creativi, daca aceste laude ii determina sa se concentreze asupra
felului in care le va fi evaluata munca. Alte experimente au aratat ca pana si sentimentul de a
fi urmarit in timpul lucrului, poate submina creativitatea, probabil pentru ca supravegherea ii
face pe oameni sa se simta evaluati.
Evaluarea pe care o face profesorul asupra muncii elevului este, probabil, ‘asasinul’
numarul unu al creativitatii in clasa. Am facut de multe ori acesta afirmatie indrazneata, dar
apoi m-am comportat ca toti ceilalti colegi ai mei, dandu-le note, asa cum o cere ‘sistemul’
‘Distrugem la copii dragostea dezinteresata (nu vreau sa spun neinteresanta) pentru
invatare, care este atat de puternica atunci cand sunt mici, incurajandu-i si silindu-i sa lucreze
pentru stelute aurii cu rol de recompensa, ori pentru hartii pe care este imprimata valoarea de
100, ori pentru nota 10, pentru gazeta de perete sau lista de premianti, pe scurt, pentru satisfactia
lipsita de noblete de a se simti mai buni decat altii. Ii incurajam sa simta ca rezultatul si scopul
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a tot ce fac ei la scoala nu inseamna nimic mai mult decat primirea notei bune la un test sau
impresionarea cuiva cu ceea ce par a sti. Nu le ucidem numai curiozitatea, ci si sentimentul ca
este un lucru bun si de admirat sa fii curios, astfel incat la varsta de zece ani majoritatea dintre
ei nu vor mai pune intrebari, ci ii vor dispretui pe cei care intreaba’ (Holt, 1964) .
Evaluarea apare in modul cel mai periculos, sub forma notelor. Ajunsi in clasa a treia,
majoritatea copiilor se gandesc deja la mediile de la sfarsitul semestrului ca la un lucru deosebit
de important. Chiar daca evaluarea profesorului este numai verbala si chiar este pozitiva, copiii
care se asteapta la evaluari dese din partea profesorului ajung sa fie mai putin motivati si
creativi.
Ce am putea face ? In primul rand sa folosim feedback-ul constructiv si semnificativ,
in loc sa facem o evaluare vaga si abstracta. In al doilea rand, sa implicam elevii in evaluarea
propriei munci si sa ii determinam sa invete din propriile lor greseli. In al treilea rand, sa
punem accent pe ‘ce ati invatat’, in loc de ‘cum ati invatat’.
Conform modelului traditional de invatamant profesorii le dau elevilor teste sau lucrari,
care sunt corectate si notate, apoi inapoiate cu notele sau (eventual) cu insemnarile
profesorului, indicandu-se raspunsurile false sau gresite.
In scolile europene in care este incurajata creativitatea, profesorii estimeaza
cunostintele si progresele elevilor prin interactiunea permanenta cu acestia. Lucrarile sunt
inapoiate cu multe comentarii, scotand in evidenta atat aspectele bune cat si cele slabe si exista
discutii individuale, care ofera elevilor o perspectiva asupra muncii lor.
Acest sistem poate conferi evaluarii un caracter informational, mai curand decat de control.
Atunci elevii ar percepe comentariile profesorului nu ca recompense si pedepse destinate
controlului lor, ci ca informatii utile despre propriul lor nivel de invatare si de reusita. In acest
caz, creativitatea nu este subminata, dimpotriva, este posibil sa se intensifice.
In loc de a fi taiate cu creionul rosu, greselile prezente in lucrarile elevilor ar trebui sa
fie marcate cu ‘revezi’. Daca raman neclaritati si dupa ce revad respectivul aspect, elevii pot fi
sfatuiti sa sa vorbeasca cu profesorul despre probleme in cauza.
O metoda usor de implementat ar fi autoevaluarea. Sa ii consideram pe elevi participanti
activi, oferindu-le posibilitatea de a-si aprecia singuri munca, stabilind ceea ce le place si ceea
ce nu le place si incercand din nou. Elevii stiu, de obicei, cand nu stiu ceva.Trucul este ca
profesorul sa-i ajute sa identifice confuzia, sa o exprime si sa caute sa o clarifice. Profesorul ar
trebui sa identifice, la o lucrare cu foarte multe greseli, cel putin un lucru bun : singurul raspuns
corect, caligrafia, ordinea etc.
Este important ca elevii sa inteleaga importanta greselii. Mesajul este ca greselile sunt
bune, ca sunt instructive, ca sunt o cale excelenta de a invata.
Elevii trebuie sa stie inca de la inceput care sunt asteptarile profesorului, modul in care
va avea loc evaluarea, criteriile de evaluare. Departe de a fi supusi unor examene misterioase
– fara teste concepute dinainte si pastrate in secret pana in ziua fatidica- elevii ar trebui sa fie
familiarizati cu anumite reprezentatii ce reflecta diferite grade de competenta, sa fie asigurati
ca vor avea timp sa exerseze, sa obtina feedback folositor, sa revina, sa faca corectari.

23

Nr. 14 - martie 2017

In timp, evaluarea nu mai depinde doar de altii ; elevii devin capabili sa judece ce
pozitie ocupa reprezentatiile lor prin raportare la unele ideale, sau in comparatie cu cele ale
colegilor mai buni sau mai slabi. Prezentarea muncii lor in public,poate deveni un moment de
implinire.
Howard Gardner (promotorul teoriei inteligenţelor multiple) vorbeste despre
introducerea proiectului, ca reprezentatie scolara, care pune accent pe folosirea creativa a
informatiilor acumulate.
“In cursul vieţii şcolare, elevii americani sunt supuşi la sute dacă nu mii de teste. Ei îşi
dezvoltă deprinderi de înalt nivel în “exersarea” testelor, dar acestea vor deveni inutile de îndată
ce şcoala este absolvită. Prin contrast, dacă examinăm viaţa din afara şcolii, proiectele
(individuale şi de grup) sunt modalitatea de lucru cea mai frecventă”(Gardner, 2004).
Deci, de vreme ce în viaţa profesională nu se operează cu teste, ci cu proiecte, este
necesară iniţierea şi dezvoltarea unor “deprinderi de proiect” încă de la începutul formării
intelectuale în şcoală. Conform lui Gardner, fiecare elev ar trebui să elaboreze un proiect
personal în raport cu tema în curs, care va fi prezentat în final. In timp rezultă un set care
reprezintă de fapt un model cognitiv al dezvoltării elevului de-a lungul evoluţiei în şcoală.
Concluzia lui Gardner este că proiectele pot servi foarte bine mai multor scopuri: ele
angajează elevii pe o perioadă de timp semnificativă, determinându-i să conceapă schiţe, să le
revizuiască şi să reflecteze asupra lor; pe baza lor se dezvoltă relaţii interpersonale, cooperare,
oferă o ucenicie pentru tipul de muncă ce va fi desfăşurată după încheierea şcolii, permite
elevilor să-şi descopere “punctele forte” şi să le pună în valoare, mobilizează un sentiment al
implicării, generând o puternică motivaţie interioară şi, probabil, lucrul cel mai important,
constituie un cadru propice pentru a demonstra înţelegerea dobândită în parcurgerea
curriculum-ului şcolar obişnuit.
Este dificil in a defini o cale de urmat. Doar in mediul clasei de elevi fiecare profesor
poate gasi acel echilibru in invatare care sa fie echitabil si stimulativ, cu privirea indreptata
spre comportamentele viitoare ale copiilor.
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Educator nou în vremuri noi
Prof. Corina Bîrsan
Școala Gimnazială „Peter Thal” Râșnov
„Educaţia este ceea ce îţi rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală” (Albert
Einstein)
Dacă ar fi să privim ca într-o oglindă lumea de azi, ar trebui să recunoaştem copii fără
copilărie (televizor, internet, computer, tablete, jocuri şi exces de activităţi care le blochează
copilăria), tineri înstrăinaţi, fără idealuri, care nu au proiecte pentru viaţa lor, oameni care nu
au curaj să se „deschidă” şi trăiesc încorsetaţi în propria lume, copii şi părinţi care nu pot
comunica despre visele, bucuriile sau fanteziile lor, profesori şi elevi, străini unii faţă de alţii
deşi trăiesc împreună în sala de clasă. Părem cu toţii nişte maşini de muncit iar copiii noştri,
nişte maşini de învăţat.
Putem schimba ceva?
Să începem prin a recunoaşte unde greşim! În primul rând utilizăm încă eronat funcţiile
memoriei pentru a acumula cunoştinţe multe şi inutile, deci ne-am pierdut plăcerea de a învăţa
iar şcoala a devenit o corvoadă.
Nu formăm ci informăm. Am abandonat stimularea celor mai importante funcţii ale
inteligenţei, care formează personalitatea tinerilor: contemplarea frumosului, deprinderea de a
gândi înainte de a acţiona, expunerea ideilor şi nu impunerea lor.
Aşadar, vedem tot mai mulţi tineri neadaptaţi care dezvoltă obsesii, fobii, timiditate,
agresivitate sau alte tulbutări anxioase, sau pur şi simplu tineri pasivi şi indiferenţi, nemulţumiţi
şi frustraţi, într-un cuvânt: NEFERICIŢI.
Ce putem face? Bineînţeles că nu putem fi nişte fiinţe excepţionale, educatori perfecţi
pentru a schimba lucrurile. E nevoie să redevenim umani, fiinţe umane care să vorbească pe
limba educabililor şi să pătrundă în inima lor.
Totul porneşte de la modul de a comunica. Ideal ar fi să avem şi să formăm elevilor
capacitatea de a exprima propriile trăiri şi opţiuni într-o manieră în care stima de sine şi a
celorlalţi să nu fie lezate. Comunicarea trebuie să se bazeze pe adresarea de întrebări şi dialog
constructiv.
Este un fapt bine cunoscut că educaţia se realizează prin şi pentru comunicare, fiind, în
ultimă instanţă, un act de comunicare. Comunicarea, la rândul său, conţine prin ea însăşi un
potenţial educativ: transmitere de cunoştinţe, formarea gândirii şi facilitarea operaţiilor
intelectuale, autoreglarea activităţii intelectuale, transmiterea codurilor caracteristice fiecărei
ştiinţe etc., între comunicare şi educaţie existând un raport de interdependenţă. Fiecare
comunicator profesionist din poziţia sa de emitent doreşte ca mesajul pe care îl transmite
receptorului să fie informativ, inovator, atractiv. De asemenea, nu trebuie să omitem faptul că,
orice emitent se transformă şi în receptor, primind la rândul său informaţii mai mult sau mai
puţin interesante. Astfel fiecare persoană alternează cele două roluri emitent-receptor, ceea ce
înseamnă că fiecare trebuie să fie atent la interlocutorul său, numai astfel se poate ajunge la un
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rezultat pozitiv, la interacţiunea semiotică ce se numeşte comunicare. Un comunicator trebuie
să reuşească să descifreze intenţiile de comunicare proprii, respectiv ale celorlalţi. În acest sens,
trebuie să amintim faptul că un fundament al succesului comunicaţional este egalitatea dintre
partenerii de comunicare. Interlocutorii trebuie să se adreseze unul altuia de pe aceeşi treaptă,
nu trebuie să existe discriminare între ei, orice antipatie, tendinţă de evaluare, de control a
situaţiei nu duce decât la instaurarea unui climat defensiv, ceea ce se va finaliza treptat în
încetarea comunicării, respectiv în eşecul relaţionării.
Relaţiile interpersonale între educatori şi educabili în lumea de azi sunt lipsite de emoţie
şi neagă istoria existenţială. Probabil că secretul educaţiei de calitate stă în umanizarea
profesorilor în sala de clasă. Un profesor influenţează personalitatea elevului mai mult prin
ceea ce este (ceea ce lasă să se vadă din ceea ce este) decât prin ceea ce ştie. El educă emoţia
dacă poate vorbi deschis despre problemele, obiectivele, visele, succesele sau eşecurile pe care
le-a avut în viaţă. Relaţiile ce se stabilesc pe baza onestităţii, modestiei, acceptării
imperfecţiunii personale influenţează pozitiv formarea educabililor. Umanizarea cunoaşterii va
produce tineri întreprinzători, care vor şti să aleagă, îşi vor asuma riscuri, vor suporta eşecuri,
se vor ridica şi vor merge mai departe.
Cum formăm stima de sine şi respectul faţă de propria persoană? Simplu: întărim ideea
că toţi ne naştem invingători şi că greutăţile prin care trecem sunt încercări ce vor fi depăşite.
Tehnica laudă/ critică funcţionează de fiecare dată. A fi educator înseamnă a fi promotor al
respectului de sine. Eliminarea discriminării se află în capul listei de priorităţi a educatorului.
De asemenea elogiul adus vieţii şi determinarea tinerilor spre a visa şi spre a aprecia frumuseţea
vieţii trebuie să constituie o prioritate. Persoanele cu o înaltă stimă de sine şi cu o imagine
despre sine pozitivă sunt în general modeste iar această imagine de sine pozitivă stimulează
performanţele. În adolescenţă apar probleme legate de căutarea sinelui, conflicte interne
specifice care pot crea probleme diminuând rezultatele şcolare. Aici intervine profesorul prin
acţiuni explicite menite să crească stima de sine. Din păcate modelul practicat în şcolile
româneşti diminuează imaginea de sine (elevul trebuie să ştie cât mai mult la materia
respectivă-volum cât mai mare de cunoştinţe, să fie disciplinat, să nu răspundă neîntrebat sau
să întrebe neanunţat).
Se impune schimbarea viziunii: încurajarea iniţiativei, cooperarea în învăţare prin
munca în echipă, intrepretarea, corelarea datelor, învăţarea experenţială. Să ne oprim puţin la
acest tip de învăţare care implică unele concepte cheie: a face, a reface, a învăţa şi a aplica,
desigur toate bazate pe contextul experienţei. Învăţarea experenţială pune accentul pe procesul
de învăţare individual, poate avea loc fără intervenţia profesorului având legătură cu procesul
de obţinere a cunoştinţelor prin directa experienţă a individului. Ea necesită iniţiativă din partea
elevului, intenţia de a învăţa şi o fază activă a învăţării. Acest proces poate determina schimbări
în înţelegere, sentimentele sau abilităţile elevului.
De asemenea munca în echipă şi învăţarea prin cooperare ar trebui să devină baza
procesului instructiv-educativ. Profesorul trebuie să aibă în vedere climatul de lucru,
componenţa grupurilor (ţinând cont şi de inteligenţele predominante ale elevilor) şi să susţină
învăţarea colaborativă. Numai aşezarea în banci faţă în faţă, sau în U este deja o provocare şi
o stimulare pentru învăţarea activă.
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Stresul pozitiv stimulează, deschide ferestrele memoriei, ne ajută să depăşim obstacole
şi să rezolvăm probleme. Dacă transmitem cunoştinţe de-a gata, fade, sigur suntem în sfera
unui stres negativ. Cu cât stimulăm îndoiala, autoadresarea întrebărilor cu atât mai mult
provocăm inteligenţa. Cu toţii trebuie să chestionăm în mod creativ cunoaşterea pe care o
expunem. Expunerea interogativă generează îndoială, îndoiala generează stresul pozitiv, iar
acest stres deschide ferestrele inteligenţei. Astfel formăm persoane care gândesc, care pot
transforma informaţia în cunoaştere şi cunoaşterea în experienţă.
Atunci, ne întrebăm: ce trebuie să aibă la bază managementul eficient în formarea
educabilului? Bineînţeles, o planificare şi o prevedere, creativitate, identificarea obiectivelor şi
a strategiilor potrivite care duc la un proces de formare eficient. Azi managerul are rolul de a
îndruma, stimula şi motiva pe cei implicaţi.
Managementul clasei depinde hotărîtor şi de imaginea pe care elevii şi-o formează
despre profesorul eficient. Controlul pe care profesorul îl exercită asupra elevilor este rezultatul
unui amestec subtil de încredere personală şi de respect, derivate atât din statutul său de
profesor, cât şi din încrederea pe care elevii i-o acordă.
Profesorii eficienţi au personalităţi diferite dar, indiferent de personalitate succesul în
interacţiunea cu elevii va fi legat de simpatia lor pentru elevi, de bucuria de a preda, de modul
în care îşi tratează elevii cu respect si corectitudine, permiţându-le să se simtă în clasa în largul
lor şi comunicându-le preocuparea pentru ei. Se ajunge la ideea ca indiferent de stil profesorii
vor să obţină cooperarea elevilor şi acordul lor pentru ceea ce urmează să se desfăşoare în clasă,
importantă fiind şi atitudinea faţă de elevi.
Într-un fel de concluzie am putea aprecia profesorul nou în vremuri noi ca pe un OM
care îi învaţă pe elevii săi sa fie cinstiţi şi oneşti, să aibă încredere în propriile idei şi forţe, să
fie amabili dar şi duri, curajoşi, să asculte tot şi să selecteze ce e bun, să râdă şi să plângă, să
nu-şi piardă umorul şi grija pentru cei din jur. Un OM „de treabă”.
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Caracteristici comune ale copiilor supradotaţi
Prof. înv. primar Badea Cristina și Tălpău Elena
Școala Gimnazială Nr. 2 „Diaconu Coresi” Brașov

De mulţi ani, cercetătorii încearcă să „deseneze” un portret-robot al copiilor supradotaţi
şi şi talentaţi. Degajarea unor trăsături caracteristice este însă o operaţie foarte dificilă. Există
un oarecare consens asupra faptului că aceşti copii nu formează un grup omogen.
În cartea „Psihologie şcolară”, aparţinând psihologilor Andrei Cosmovici şi Luminiţa
Iacob, sunt descrise rezultatele studiilor lui Terman (1950), care au creat un număr de mituri
referitoare la copiii supradotaţi:


Copilul dotat ar excela în toate domeniile;



El ar avea o bună performanţă şcolară şi o puternică motivaţie în a-şi finaliza cu
succes studiile;



Ar fi foarte bun în lectură şi expresii şcolare;



Ar fi întotdeauna un elev echilibrat, independent şi capabil de a se autodirija.

Studii ulterioare au dovedit că lucrurile nu sunt atât de simple şi că mulţi elevi dotaţi
sau talentaţi rămân neidentificaţi ca atare, pentru că nu se conformează acestui stereotip. Noi
subscriem acestor cercetări, deoarece nu credem că trăsăturile enumerate mai sus sunt relevante
pentru toţi copiii supradotaţi, ci doar pentru o anumită categorie. De exemplu, elevii care
prezintă un real talent pentru disciplinele exacte, reale, nu vor excela în realizarea lucrărilor
literare deosebite, deoarece gândirea le este orientată spre rezolvarea de probleme, identificarea
soluţiilor sau descoperirea unor soluţii noi – nu spre imaginaţie artistică, spre meditaţie,
filozofie sau alte domenii legate de creţia literară. De aceea, teoria conform căreia elevii dotaţi
ar fi foarte buni în lectură şi expresii şcolare îşi pierde valabilitatea.
Ceea ce am afirmat despre copiii talentaţi la ştiinţele reale se aplică şi în cazul celor cu
aptitudini reale pentru disciplinele umaniste. Astfel, elevii dotaţi cu vocabular bogat, capacitate
de exprimare foarte dezvoltată şi multă imaginaţie, înclinaţi spre reverie, meditaţie, aprofundări
filozofice etc. vor fi mai puţin atraşi de disciplinele exacte. Ei vor putea crea poezii minunate,
compuneri fanteziste sau pot analiza în mod cu totul şi cu totul original un text literar, o carte
citită - dar nu vor şti să găsească sau chiar să înţeleagă soluţia unei probleme de geometrie
plană.
Din ceea ce am scris rezultă că primul mit despre copiii supradotaţi nu este valabil,
deoarece aceşti elevi nu excelează în mod obligatoriu în toate domeniile, ci doar în ceea ce le
place, îi atrage, îi interesează şi pentru care manifestă talent. De aceea, şi în ceea ce priveşte al
doilea mit se poate afirma acelaşi lucru: nu e necesar ca aceşti copii să aibă performanţe
şcolare foarte bune la toate obiectele de învăţământ şi să fie motivaţi în învăţare, pentru
că pot întâmpina probleme la disciplinele care nu îi atrag şi care nu îi satisfac din punct de
vedere intelectual sau afectiv.
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În ceea ce priveşte al patrulea mit despre supradotaţi – se pot aduce serioase
contraargumente, unele bazate pe ceea ce am arătat până acum, altele deduse din practica
şcolară, care au demonstrat că un copil talentat nu este în mod obligatoriu şi un copil cuminte.
Uneori, el manifestă o atitudine care ar putea fi considerată exagerată, deplasată,
necorespunzătoare disciplinei şcolare, determinată de lipsa interesului pentru lecţia respectivă.
Se mai poate întâlni şi situaţia în care elevul supradotat dă doar o impresie falsă de neatenţie:
în timp ce profesorul explică, el se joacă în bancă sau desenează pe caiet lucruri care nu au
legătură cu lecţia sau vorbeşte cu un alt coleg; aceasta se datorează faptului că atenţia şcolarului
supradotat este distributivă, conferindu-i capacitatea de a putea executa mai multe acţiuni
simultan, cu nivel înalt de eficienţă. De aceea, deranjează orele, fără a-i scădea, însă, forţa de
asimilare şi înţelegere a noilor cunoştinţe. Devine doar un elev cel puţin incomod pentru
profesor. Cadrul didactic care posedă reale virtuţi psihologice apreciază corect atitudinea şi
starea de spirit corespunzătoare elevului supradotat şi îl tratează diferenţiat, găsind calea de ai capta şi lui atenţia, de a-l atrage în procesul instructiv-educativ şi de a-i da sarcini suplimentare
de efectuat sau diferite de celelalte cerinţe.
Această problemă, referitoare la atitudinea şi comportamentul unor astfel de elevi faţă
de cadrul didactic a fost sesizată şi evidenţiată de specialişti în domeniu. Ei au observat că unii
supradotaţi se comportă ca elevi ideali faţă de profesor, constituind modele de bună purtare.
Alţii sunt adevăraţi copii problemă, putând fi evaluaţi de profesori ca situându-se sub nivelul
mediu al clasei. Explicaţia poate fi aceea pe care a adus-o Guilford: elevii supradotaţi se
diferenţiază de ceilalţi prin gândire divergentă. Această capacitate îi face să se plictisească
repede în cadrul orelor, să răspundă şi să se comporte într-un mod nonconformist, poate chiar
ironic, lăsând impresia că sunt necooperanţi. Ca exemple în acest sens pot fi menţionaţi A.
Einstein şi T. A. Edison, două genii care au avut un rol important în dezvoltarea omenirii, dar
care au fost consideraţi elevi foarte slabi de către profesorii lor.
Un alt cercetător a descris copilul dotat ca dispunând de un vocabular bun, având
abilităţi în a face rapid legături şi generalizări, înţelegând cu uşurinţă conceptele abstracte, cu
o memorie extraordinară, un nivel înalt de curiozitate şi o gândire divergentă.
După o analiză a mai multor descrieri, James Galagher a concluzionat că ceea ce au în
comun aceşti copii este „îndemânarea de a absorbi concepte abstracte, a le organiza mai eficace
şi a le aplica mai adecvat decât colegii de generaţie”.
Copiii supradotaţi şi talentaţi prezintă, deseori, marele avantaj de a înţelege uşor
conţinuturile ştinţifice predate – în cazul disciplinelor care îi interesează şi le place, de a face
conexiuni rapide şi de a intui în mod corect sau de a anticipa noile achiziţii. Răspunsurile lor
pot chiar să-i inspire pe profesori în continuarea predării lecţiei sau să-i ajute să înţeleagă mai
bine modul în care se realizează învăţarea copiilor la vârsta respectivă. Cadrul didactic flexibil,
care demonstrează veritabile cunoştinţe psihologice şi pedagogice şi este dispus să accepte
superioritatea copilului supradotat faţă de ceilalţi copii, modul lui original şi chiar
nonconformist de a reacţiona, identifică momentele lui de ”revelaţie” atunci când copilul
respectiv explică, formulează răspunsurile sau soluționează probleme.
Credem că o trăsătură comună şi specifică elevilor talentaţi o reprezintă originalitatea,
fie că aceasta se manifestă în cadrul răspunsurilor propuse, fie în comportament, fie în
realizarea unei creaţii, fie în modul de rezolvare a unei probleme. Copiii supradotaţi aduc mereu
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elemente noi, nemaiîntâlnite şi necunoscute pentru colegii lor care au aceeași experienţă de
viaţă, ba chiar şi pentru adulţi, care nu s-ar fi gândit la un fel atât de inedit de a soluţiona o
situaţie.
Nu trebuie neglijaţi nici elevii cu talent artistic – muzical, plastic, dramatic. Ei vor
manifesta, poate mai mult decât supradotaţii din alte categorii, un nivel mai ridicat de libertate,
de independenţă, atât comportamentală, cât şi intelectuală. De aceea, nu se vor supune regulilor
şi constrângerilor, nu vor îndeplini cerinţele şcolare în mod disciplinat, ci vor ieşi din rutină
prin mai multe moduri: nu vor respecta termenele de realizare a temelor, considerând că acest
lucru nu este relevant, important pentru învăţare; vor aborda creaţiile artistice din perspective
neaşteptate, poate uneori şocante; vor critica sau vor respinge modelele de comportare şi de
reacţie faţă de cerinţele şcolii ale celorlalţi copii, pe motiv că aceştia nu ştiu să îşi exprime
punctul de vedere sau să-şi afirme prsonalitatea etc.
Totuşi,în ciuda superiorităţii de care dau dovadă, comportamentul copiilor supradotaţi
este, până la urmă, rezultatul cumulativ al factorilor educativi, cel mai mare şi mai important
aport aducându-l familia. Ea este prima care educă, care expune modele, care influenţează
evoluţia copilului. Talentul, harul de care dispune acesta este înnăscut; prin combinaţie cu o
educaţie adecvată, se generează un „produs” de o calitate veritabilă, creându-se astfel o fiinţă
umană înzestrată şi cu aptitudini deosebite, dar şi bine-crescută, cu bun-simţ, care îşi respectă
semenii şi se integrează în societate (un exemplu de om genial, recunoscut însă pentru modestia
sa, îl constituie George Enescu). Altfel, copilul supradotat se va transforma într-un adult
talentat, care se va afirma şi va cunoaşte notorietatea în domeniul pentru care a dovedit calităţi,
dar nu va fi înţeles de cei din jur, va trăi mai mult singur, izolat, „nemuritor şi rece” în propriul
univers şi va suferi din cauză că oamenii „de rând” nu-l acceptă. Dar, cine ştie?... Poate că aşa
va primi puterea de a crea noul acela care îi aduce condiţia de geniu!
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Educația interculturală în grădiniță
Prof. Liliana Bebeșelea Sterp
Grădinița cu P.P. Nr. 16 Sibiu
Interculturalitatea este o bogăţie potenţială, cu condiţia să nu diminueze identitatea
fiecărei culturi. În acest context preșcolarii trebuie educaţi să preţuiască valorile şi tradiţiile
specifice.
Coexistenţa mai multor culturi în acelaşi spaţiu a creat o serie de concepte
precum multiculturalitate și interculturalitate.
Acceptarea diversităţii culturilor conduce la acceptarea ideii de coexistenţă a mai
multor culturi, la adoptarea multiculturalismului.
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Învăţarea interculturală se referă la un proces individual de însuşire de cunoştinţe,
atitudini sau comportament ce este conectat cu interacţiunea diferitelor culturi, este o provocare
pentru identitatea unei persoane, o modalitate de a îmbogăţi identitatea, este punctul de plecare
pentru o convieţuire paşnică.
Interculturalitatea poate fi parte componentă a realităţii zilnice din grădiniţă, nu doar o
temă sau o activitate adăugată, înseamnă demnitate și respect, devenind astfel, o necesitate
socială.
Factori responsabili, cadrele didactice trebuie să pornescă de la realităţi concrete, să
cunoască nevoile, aptitudinile, înclinaţiile fiecărui copil, să le asigure îndrumarea de care au
nevoie şi integrarea în cadrul grupului. În grădiniţă, copiii percep diferenţele dintre ei ca fireşti
şi nu au prejudecăţi în relaţiile reciproce, nu manifestă stereotipuri.
Cunoașterea și acceptarea culturii specifice grupurilor etnice sunt factori importanți în
dezvoltarea sentimentelor de adeziune și atașament față de grup. Plecând de la premisa că
educaţia interculturală este o necesitate a învăţământului românesc, am încercat să identific
modul în care activitățile cultural – artistice cu caracter intercultural influențează interacțiunile
interpersonale.
Deschiderea spaţiului grădiniței către comunitate şi specificul ei, organizarea unor
întâlniri, excursii, serbări, festivaluri cu specific intercultural dar nu în detrimentul majorităţii,
urmăreşte realizarea obiectivelor de egalizare a şanselor în educaţie.
Conceptul de bază este modelul intercultural, cu referire la relații, conexiuni, raporturi
între membrii grupurilor entice dintr-o comunitate, fiind vizat Festivalul Județean Intercultural
“Joc și cântec strămoșesc”, organizat de Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Sibiu.
Din perspectiva educației interculturale, în România s-a realizat un progres important
în acest domeniu. Astfel, cunoașterea și respectarea culturii, a tradiților și a stilului de viață ale
comunităților etnice, conduce la dezvoltarea unor atitudini adecvate, echilibrate privind
diversitatea.
Activitățile artistice cu caracter intercultural din grădiniță influenţează comportamentul
copiilor și implicit al adulților, pot permite adaptarea la un alt context cultural și în același timp
păstrarea propriei identități.
Educaţia interculturală se adresează tuturor membrilor unei comunități, atât celor
minoritari, cât și membrilor majorităţii, întrucât toți au acelaşi scop valoric, promovează un
dialog constant de egalitate, fiind un răspuns la provocările lumii contemporane şi la dinamicile
sociale, culturale.
Totodată educaţia interculturală este cea care susţine integrarea socială a grupurilor
minoritare, fără ca acestea să fie nevoite să renunţe la propria identitate. Orice grup sociocultural poate contribui la îmbogăţirea vieţii comunitare prin schimbul de elemente identitare,
prin dialog şi implicare a tuturor membrilor comunităţii indiferent de cultura din care face
parte. În grădiniţă ea nu se confundă cu nici una dintre activităţile obligatorii.
Instituția școlară, unul din factorii implicați în educația interculturală din grădiniță,
deține rolul major în conservarea valorilor spirituale, culturale și lingvistice într-o societate

31

Nr. 14 - martie 2017

deschisă și liberă. În această perspectivă, procesul educativ modern se caracterizează prin
pregătirea copiilor pentru realitatea complexă a societății, dezvoltând abilități de cunoaștere,
achiziționare și valorificare de cunoștințe provenite din orizonturi culturale eterogene.
Grădinița este terenul unei învățări timpurii a regulilor sociale, este punctul de plecare
în integrarea educațională și socială a tuturor copiilor, este locul unde se pot dezvolta capacități
de comunicare, se pot crea deschideri spre acceptarea diferențelor, se pot trezi și stimula
curiozități pentru cunoașterea altor culturi, se pot înțelege apartenențele la anumite etnii dar și
la propriul neam. Se pot învăța conduite morale, civice ale propriei etnii și a altor tipuri de etnii
și culturi.
Valorificarea diversității culturale conduce la întărirea relațiilor în cadrul comunității,
crește posibilitatea copiilor de a se realiza într-o societate pluralistă, dezvoltă toleranța față de
concepții și medii variate. Copiii vor învăța să înțeleagă și să respecte oameni și puncte de
vedere diferite de ale lor, aceasta fiind lumea în care ei vor trăi și își vor desfășura activitatea.
Pentru a facilita educația interculturală a preșcolarilor ne stau la dispoziție diverse
strategii și mijloace didactice: îmbogățirea activităților cu date și informații corespunzătoare
nivelului de vârstă despre cultura și istoria diverselor comunități, dezvoltarea relațiilor
interpersonale pozitive între copiii de etnii, rase sau culturi diferite, prezentarea unor creații
literare, opere de artă, costume și tradiții specifice, planificarea unor activități cu finalități
cultural – integrative, bazate pe recunoașterea diferențelor culturale existente la nivelul fiecărei
grupe.
Grădinița are datoria de a pune bazele pluralității culturale, apreciind diversitatea
culturală, egalând șansele educaționale ale tuturor copiilor care conviețuiesc împreună.
Cadrele didactice, un alt factor implicat în educația interculturală din grădiniță, sunt
garanţia respectării diferenţelor culturale, determinând copiii să înţeleagă ceea ce îi leagă, ceea
ce îi face asemănători, ceea ce îi apropie, având în vedere că toţi au potenţial valoric egal. Au
rolul deosebit de important în crearea unei atmosfere prietenoase, plină de respect între copii
şi între părinţi, pentru a se evita neînţelegerile. Este importantă cultivarea unor relaţii pozitive
în interacţiunea dintre copii, trăind, astfel, sentimentul propriei identităţi.
Educația interculturală se extinde cu succes în activitățile extraşcolare, implicând
familia, diferite grupuri sociale, instituţii, comunitatea, mass-media. În această situație rolul
cadrului didactic se transformă, depăşind funcţia de comunicator, acordând o mai mare atenţie
spiritului de iniţiativă şi creativităţii copiilor.
Copiii învaţă de timpuriu că sunt diferiţi, ceea ce nu înseamnă că unul este mai bun
decât altul. Ei învaţă să se respecte şi să se accepte, să fie buni şi generoşi, creativi, capabili să
creeze relaţii pozitive. Copilul simte nevoia şi trebuie să fie iubit, respectat, valorizat, iar din
această perspectivă se impune o atitudine deschisă, tolerantă, de acceptare şi flexibilitate
culturală din partea oricărei persoane din grădiniţă.
Fiecare copil vine în grădiniță dintr-un mediu socio-cultural diferit, de aceea trebuie pus
accentul pe rolul educaţiei şi a dialogului intercultural.
Prin activităţile desfăşurate în grădiniță, dar şi prin convorbiri spontane la iniţiativa
copiilor şi a educatoarei, copiii înţeleg că fiecare individ aparţine unui popor şi fiecare vorbeşte
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o limbă şi are obiceiuri diferite. Pentru preşcolari jocul şi atitudinea pozitivă a colegilor, nevoia
de comunicare constituie prilejul de a fi bun coleg şi prieten.
Observarea şi folosirea costumului popular specific, învățarea dansurilor populare ale
minorităților și prezentarea acestora în cadrul serbărilor și festivalurilor, sunt câteva modalități
concrete de cunoaștere a obiceiurilor minorităţilor.
Prin toate demersurile, acţiunile şi activitaţile desfaşurate la nivelul grădiniţei umărim
dezvoltarea unor atitudini şi comportamente atât la preşcolari, cât şi în rândul părinţilor.
Grădiniţa are rolul de a iniția copiii în învăţarea interculturală, ușurând comunicarea.
Încă de la vârsta preșcolară, copilul este sprijinit să-şi formeze deprinderea de a lua decizii în
mod democratic în cadrul grupului, de a se implica în rezolvarea problemelor interpersonale.
Este esențial să se creeze relaţii pozitive în interacţiunea dintre copii, să se favorizeze
relaţiile constructive în grup, punând în evidență propria identitate. Sentimentul apartenenței la
o comunitate multiculturală se formează din primii ani ai vieţii.
Părinții constituie factorul care poate interveni, în sens pozitiv sau negativ, în educaţia
interculturală a copiilor. Ei joacă un rol determinant și pot influența formarea credinţelor,
atitudinilor și deprinderile cu caracter intercultural ale copiilor. Ideile preconcepute ale
părinţilor sunt transmisibile la copii şi se pot dovedi greu de înlăturat atunci când, odată
dărâmate în cadrul activităților de educaţie interculturală, sunt reinstaurate în mediul familial.
Instituțiile şcolare au datoria de a diminua aceste idei, imagini şi stereotipuri primite acasă.
Dacă familia contribuie la formarea relațiilor bazate pe respect reciproc, egalitate,
solidaritate, aşteptări pozitive, atunci acţiunea educatorului va avea rezultate vizibile.
Activitățile interculturale contribuie în mod deosebit la dezvoltarea copilului, de aceea este
esențială implicarea directă, pe lângă familie, a membrilor comunităţilor.
Acest gen de activități vizează dezvoltarea amplă a abilităţilor copiilor prin diferite
activităţi: muzica, dansul, cântecul, formarea unor deprinderi de colaborare.
Grădiniţa ocupă un loc central în comunitate, având rolul de a crește viitori cetăţeni. De
aceea, activităţile interculturale sunt bine integrate în programele extracurriculare, își au rolul
lor în procesul educaţional început în grădiniţă, extins şi asupra comunităţii.
Am inițiat Festivalul Județean Intercultural “Joc și cântec strămoșesc” cu scopul
familiarizării copiilor cu elemente de tradiţii culturale ale diferitelor etnii. Acțiunea pedagogică
a acestui proiect se bazează pe evidențierea valorilor muzical – artistice, oferind șanse egale de
afirmare tuturor grădinițelor din județ, indiferent de naționalitatea copiilor participanți.
Manifestarea artistică poate constitui o experiență deosebită pentru copii, părinți și cadrele
didactice implicate, rezultatele fiind demne de luat în seamă și semnalate cu entuziasm și
satisfacție. Astfel, în ciuda concurenței, se stabilesc relații de prietenie, înțelegere între copii.
Pentru păstrarea identității nealterate, valorile culturale trebuie cultivate în inimile şi
minţile generaţiilor care se succed.
Cultura spirituală, diferită la nivelul colectivităţilor, al limbajelor (tradiţii, obiceiuri,
port, etc.), obiectivată în poezie, muzică, dans, obicei, artă populară, trăieşte în conştiinţa
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poporului şi se transmite din generaţie în generaţie prin conduita morală, atitudinea în faţa
evenimentelor vieţii, obiceiurile şi tradiţiile specifice momentelor existenţei umane.
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Frumosul, armonia, sunetul și ritmul - valori ale artelor, cultivate de la
vârstele timpurii
Prof. Bahna Mihaela Elena,
Grădinița cu P.N. „Obcini” Suceava

Cuvinte cheie: gust estetic, sentiment estetic, artă, educație muzicală, frumos.
Pentru copil, arta inseamna un mijloc de exprimare, un mijloc de manifestare si
exteriorizare a lumii sale interioare, a tendintelor si aspiratiilor sale, care-si gasesc in arta o
traducere mai directa decit prin cuvant. In felul acesta, activitatea artistica a copilului, nu numai
ca reflecta orizontul psihic propriu acestuia, dar se si desfasoara purtand amprenta locului si
momentului in care se insereaza personalitatea sa.
Una dintre manifestarile artistice, poate cea mai minunata si miraculoasa este
fenomenul pe care il numim traditional muzica.
Funcțiile educative ale muzicii sunt multiple. Ea antrenează în ritmul trăirii estetice
întreaga ființă psiho-fizică. De aceea, ea poate fi privită ca una dintre căile de acces spre sufletul
copilului, ca unul din mijloacele de influențare și orientare a personalității sale.
Există numeroase motive care ne obligă să nu neglijăm muzica și să-i facem pe copii
să cânte; cele mai importante aspecte fiind de natură fiziologică, psihologică, socială,
pedagogică, culturală si artistică.
Rolul educatoarei în activitățile muzicale este acela de a fi, înainte de toate, un animator,
adevărații „actori” fiind copiii. Ambianța, obligatoriu, trebuie să fie una de bucurie, destindere,
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vioiciune și bunăvoință, dar și de disciplină și o execuție corectă. Grija principala a unui bun
educator este aceea de a urmări în permanență dacă ceea ce întreprinde este cu adevarat muzică.
Prin educatia muzicala nu este posibil și nici nu trebuie să fie pregătiți toți copiii pentru
a deveni artiști. Se urmarește numai dezvoltarea sensibilității față de arta sunetelor, formarea
gustului estetic și punerea bazelor educării capacităților muzicale specifice.
Prin activitatile de educație muzicală și prin diversele manifestari muzicale ale copiilor
crește voioșia, buna dispoziție, se dezvoltă spiritul colectiv, se intensifică emoțiile pozitive față
de educatoare, de locul unde învață și se joacă, față de natură, de realizările oamenilor.
Pornind de la receptivitatea aproape generală a copiilor față de lumea sunetelor,
educatoarea va căuta să le dezvolte vocea și auzul muzical, simțul melodic, ritmic, al armoniei,
să le formeze priceperi și deprinderi elementare de a cânta.
Din toate ramurile muzicii, cea mai apropiată de specificul copilăriei este muzica
vocală, deoarece, în cant, melodia formează o unitate cu textul, făcând-o mai accesibilă.
Muzica este, de asemenea, mai ușor înțeleasă când se combină cu mișcarea, sub forma
jocului cu text și cânt sau a dansului. Eficiența acestui mijloc crește și prin faptul că nu doar se
ascultă muzică, ci se execută.
Activitățile de educație muzicală permit educatoarei să depisteze interesele și
aptitudinile muzicienilor precoce, precum și disponibilitatea sau dificultatea celorlalți copii,
pentru a adopta o metodologie didactică potrivită particularităților de vârstă și individuale.
Parcurgerea etapei de debut în educația muzicală organizată are loc în gradiniță, prilej
cu care se fundamentează viitoarea atitudine a copilului față de valorile artistice, precum și
capacitatea de a selecta, de a practica, de a interpreta și chiar a crea muzică.
Programa pledează pentru: abordarea educatiei muzicale exclusiv prin joc, asigurarea
unui contact direct al copiilor cu muzica, asocierea continuă a practicii muzicale cu mișcarea
pe muzică și utilizarea în forme variate a jucăriilor muzicale, prilej cu care activitățile de
educație muzicală pot deveni momente de împlinire a personalității copilului în care firescul,
exuberanța, creativitatea și spontaneitatea acesteia se îmbină armonios.
Consider că în grădiniță, trebuie să se pună accent pe formarea și adâncirea experienței
muzicale, a impresiilor, a emoțiilor, pe dezvoltarea interesului pentru acest domeniu al artei și
pe formarea deprinderilor necesare studierii muzicii în mod practic. Înainte de a explica și
înțelege muzica, trebuie asimilată o mare bogație de impresii, de trăiri afective intense, care să
constituie ulterior o bază solidă și pentru abordarea teoreticș a muzicii. Treptat, prin analiza
dirijată, copilul devine conștient de diferitele componente ale fenomenului muzical, învață să
le distingă, să le deosebească, să le stăpânească. Deprinderile de interpretare se referă la această
vârstă la executarea tempoului și a nuanțelor fiecărui cântec, interpretarea expresivă și cu
sensibilitate, demonstrând înțelegerea mesajului artistic transmis. Potrivit capacităților
copiilor, aceste deprinderi se formează în timp, educatoarea făcând apel la sensibilitatea și
trăirile lor afective.
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Deprinderile psiho-motrice, constituie unul din principalele mijloace de exprimare a
elementelor muzicale și sunt în centrul activităților muzicale, deoarece contribuie la însușirea
conștientă a elementelor ritmice, melodice, armonice si dinamice, în dramatizarea și mimarea
muzicii, atât de natural vizibile in jocurile spontane ale copiilor. Mișcarea corporală, ca
principal mijloc de exprimare a elementelor muzicale, a dovedit numeroase avantaje:
- este un mijloc plăcut și atrăgător, care izvorăște din însăși esența muzicii;
- creează mare varietate în activitățile muzicale;
- dă posibilitatea tuturor copiilor să exprime în mod concret ceea ce înteleg și simt –
fiind un excelent mijloc de control și autocontrol;
- dezvolta suplețea corporală, asigură precizia și siguranța în exprimarea elementelor
muzicale;
- este cel mai eficace mijloc de conștientizare a elementelor ritmice, melodice, armonice
și dinamice, deoarece asigură concretizarea lor și controlul asupra priceperilor și deprinderilor
muzicale dobândite într-un anumit moment.
Cele mai utilizate mijloace în procesul de educație muzicală sunt: cântecul, audiția,
exercițiul și jocul didactic muzical.
În afara mijloacelor didactice mai sus amintite, folosirea altor mijloace specifice vine
să sporească eficiența predării-învățării, prin implicarea mai activă și nemijlocită a copiilor în
practica muzicală.
În educatia muzicala a copiilor, mijloacele auxiliare sunt utilizate în scopul optimizarii
procesului de predare-invatare. Acestea sunt:
- mijloacele audio-vizuale: cuprind totalitatea aparatelor de redare, inregistrare si
vizionare: casetofon, video, casete audio si video, CD-uri, televizor, calculator, care la educatia
muzicala sunt utilizate mai ales in realizarea auditiei.
- materialul ilustrativ (planșe, tablouri, portrete, machete, mulaje, jucarii, obiecte
diferite) care sugerează prin contur, culoare, grafică, elemente ca: simboluri muzicale,
structurile ritmice ale cântecelor, portrete de compozitori, instrumente muzicale, orchestre etc.
Cu cat copiii sunt mai mici materialul ilustrativ folosit in activitati trebuie sa fie mai
bogat, mai variat, pentru a asigura o cat mai buna intelegere a cunostintelor transmise.
Instrumentele muzicale aduc varietate în interpretare și sporesc plăcerea copiilor de a
cânta. Pot fi mânuite de educatoare în scopul acompanierii cântecelor sau de către copii.
In raport cu vârsta copiilor, instrumentele muzicale abordabile pot fi grupate în:
•
Instrumente-jucării, deosebit de atractive pentru copii, din grupa instrumentelor de
percuție: clopotei, ciocane muzicale acordate nuanțat; tobițe de mărimi și forme specifice;
maracasul; trianglul; instrumente onomatopeice (baghete, moriști, cutii rezonatoare etc.).
Acestea din urma se utilizează pentru acompaniamentul ritmic și au o valoare educativă
deosebită pentru că pot fi confecționate de către copii, aceștia mânuindu-le cu plăcere, fiind
rodul muncii lor. Copiii, îndrumați de educatoare își pot confecționa: jucării zăngănitoare din
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cutii goale de plastic cu capac, cutii de aluminiu în care se pun semințe, nasturi, pietricele etc.;
instrumente care se ciupesc – confectionate din tuburi, sârme, cutii, fâșii de cauciuc etc.;
instrumente de percuție – confecționate din diverse obiecte care fac zgomot .
Utilizarea eficienta a jucăriilor muzicale ține în mare măsură de calitatea lor: cele
melodice trebuie să fie acordate perfect, iar cele de percuție trebuie să aibă o sonoritate plăcută.
•
Dintre instrumentele pseudo-melodice se recomandă: xilofonul, țitera, muzicuța, fluiere
populare, instrumente cu claviatură, trompetele de jucărie și altele. Cu ajutorul acestora pot fi
obținute interesante efecte sonore. Incluse în cadrul activităților de educație muzicală ele își
vor avea un aport important în realizarea dezideratelor estetice.
Scopul educației muzicale poate fi considerat atins în momentul în care copilul a
dobândit interese temeinice și variate, legate de întreaga complexitate a fenomenului muzical.
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Analiză personalizată a proiectului didactic ”Conservarea enegiei
mecanice” din perspectiva dezvoltării gândirii critice la elevi
Prof. Aflorei Liliana
Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra-Dornei
Punctele de vedere privind gândirea critică sunt prezentate într-o lecţie de
predare/învăţare interdisciplinară de fizică care utililizează competenţe TIC pentru ca elevii săși însușească și să înţeleagă fenomenul de conservare a energiei m ecanice prin cadrul de
predare – învățare ERR (Evocarea, Realizarea sensului, Reflecția).
În faza de evocare, după ce s-au verificat cunoştinţele despre lucru mecanic, energia
cinetică, energia potenţială şi teoremele de variaţie corespunzătoare, se propune folosirea
experimentului virtual prin accesarea site-ului http://phnet.colorado.edu.ro și lansarea în
execuție Energie Skate Park, un program care simulează mişcarea unui copil cu patine pe o
rampă semicirculară. Li se cere analizarea mişcării din punct de vedere a cunoştinţelor despre
energie dobândite anterior şi analiza graficului care arată că cele două forme pot exista simultan
şi se pot transforma dintr-o formă în altă formă. Pe măsură ce elevii îşi dezvoltă deprinderile
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de gândire critică, vor ajunge să pună întrebări tot mai pertinente despre temă de la bun inceput.
Pot ajunge, de exemplu, să anticipeze nu doar ce intenţionează să dezvăluie profesorul despre
energia mecanică ci şi de ce sau în ce scop (patinatorul având şi energie cinetică şi energie
potenţială înseamnă că energia lui este egală cu suma celor două forme de energie, deci are
energie mecanică). De asemenea, cei care gândesc critic pot să-şi aleagă singuri, cu ajutorul
internet-ului și a motoarelor de căutare după cuvântul cheie – energia mecanică - experimentul
virtual pe care urmează să-l analizeze, experiment care serveşte propriilor lor căutări, pentru a
găsi răspunsuri la întrebări pe care și le-au formulat deja (ce este energia mecanică, cum şi
când se conservă aceasta, care sunt aplicațiile practice ale acesteia).
În faza de realizare a sensului, elevii studiază căderea liberă a unui corp, calculează
energia totală la începutul mişcării, într-o poziţie intermediară şi în poziţia finală pentru a-şi
atinge scopurile pe care singuri şi l-au propus în faza precedentă. Accesând în continuare
acelaşi site, elevii identifică cele două forme ale energiei mecanice, primesc sarcini de lucru
care presupun calcularea valorilor pentru cazuri particulare care corespund realităţii(care sunt
valorile energiei atunci când patinăm). Metodele care pun accentul pe gandirea critică îi vor
solicita pe elevi de asemenea să evoce şi să exploreze propriile lor asociaţii cu cuvintele,
imaginile şi premisele cuprinse în lecţie.
În faza de reflecţie, apar o serie de activităţi care ajută la atingerea unei profunzimi
mai
mari
a
gândirii.
Elevii
accesează
site-ul:
http://www.walterfendt.de/ph14ro/pendulum_ro.htm şi studiază mişcarea, din punct de vedere energetic, a unui
pendul gravitaţional sau a unui pendul elastic(applet Java - Pendulul simplu, Pendulul elastic).
Elevii pot să se concentreze pe propriile lor procese de analizare a mișcării şi să folosească
mediul clasei pentru a inţelege diferenţele de interpretare: ce interpretări diferite au restul
colegilor? de ce? cum rezistă fiecare din aceste interpretări când e comparată cu o alta - într-o
discuţie? dar într-o dezbatere? ce alte tipuri de probleme cunosc în care se tratează aceleaşi
fenomene, pot să studieze diferite fenomene din natură şi să le compare din punct de vedere
energetic: determinarea vitezei cu care apa unei cascade atinge solul dacă se cunoaște înălțimea
cascadei, determinarea vitezei cu care ajunge o sanie la baza unui derdeluș(se neglijează
frecările) cunoscând înălțimea derdelușului, explicarea funcționării unui ceasornic cu pendul,
explicarea funcționării unei mori sau a unei hidrocentrale, determinarea vitezei cu care este
lansat glonțul dintr-un pistol jucărie prevăzut cu un resort.
Extensia va urmări alte aplicații care pot fi explicate plecând de la legea conservării
energiei: studiul mișcării unui corp de masă m într-un câmp de forțe gravitaționale – traiectoria
corpului se găsește într-o regiune finită a spațiului, în vecinătatea centrului de forțe și aceasta
este o elipsă; calcularea energiei mecanice totale a planetelor și interpretarea acesteia (fiind
negativă, planetele se mișcă în jururl Soarelui pe elipse); studiul sateliților, etc.
Orice activitate de învăţare implică formularea unor întrebări. Întrebările servesc la
fixarea obiectivelor de învăţareși tot ele ghidează în procesul de reflecţie asupra fenomenelor
studiate. Încă importanţa atribuită întrebărilor în procesul învăţării este redusă în comparaţie
cu importanţa pe care le-o acordăm ca mijloc de evaluare. Întrebările pe care le prezint sunt
categorisite după tipul lor în cadrul de învăţare. Ele îi determină pe elevi să se implice în
activităţi de investigare, înterpretând informaţii, sintetizând idei, analizând informaţii,
reconstruind sau interpretând imagini, evaluând sau verificând ipotezele lor la asupra
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experimentelor virtuale propuse. Este util să cunoaştem tipologia acestor întrebări pentru a ne
putea ajuta elevii să le utilizeze ca ghid în procesul de învăţare şi autoevaluare.
Întrebările literale sunt cele care cer informaţii exacte: „Ce este energia?”, ”Ce fel de
mărime fizică este, de stare sau de proces?”, ”Care este unitatea de măsură?”, „Care este
diferenţa dintre energie şi lucru mecanic?”, etc. De obicei, ele nu necesită decât memorarea
răspunsurilor, iar elevul trebuie să ştie, pe termen scurt, informaţiile specifice care i-au fost
prezentate pentru a răspunde bine la aceste întrebări. Ele sunt puse în etapa de verificare a
cunoştinţelor
Întrebările de traducere cer să transforme informaţiile. O astfel de întrebare va cere, de
exemplu, să imagineze o situaţie, un experiment, un fenomen despre care învață şi să descrie
ce vede cu propriile cuvinte: 1. Observă energia patinatorului pe curba standard în timp ce el
se mişcă înainte şi înapoi (mişcare fără frecare). Conform legii de conservarea a energiei
mecanice EC+EP=const.; 2. Schimbă patinatorul - „Legea conservării energiei este influenţată
de masa patinatorului?” sau „Masa patinatorului influenţează energia cinetică sau potenţială”?.
Întrebările de traducere îndeamnă să restructureze sau să transforme informaţiile în imagini
diferite.
Întrebările interpretative cer elevilor să descopere conexiunile dintre definiţia
mărimilor fizice și valorile obținute în urma realizării măsurătorilor sau a efectuării
experimentelor virtuale. Elevul trebuie să se gândească dacă valorile obținute corespund
realității, dacă au sens. Astfel de întrebări stimulează speculaţiile interesante. Numeroşi
cercetători consideră că întrebările interpretative sunt esențiale pentru dezvoltarea gândirii la
nivel superior şi că înţelegerea este, în fond, interpretare.
Întrebările aplicative oferă ocazia de a rezolva probleme, inclusiv probleme de logică
sau de a dezvolta raţionamente întalnite în situații noi sau în experienţele lor de învăţare: Trage
partea de jos a curbei la nivelul de energie potenţială 0. Selectează grila(grid). Aşează
patinatorul de 75 kg la înălţimea de 5 m şi lasă-l să patineze. „Câtă energie potenţială avea el
la h = 5m?...Câtă energie cinetică are la h= 0 m...?”
Întrebările analitice sunt cele care ridică probleme de genul: „Este acest eveniment
explicat în mod adecvat?" sau „Există alte reacţii sau împrejurări care explică lucrurile mai
bine sau mai raţional?" Exemplu:
Crează o pistă ca în figură. Dacă
patinatorul porneşte din stânga, va avea el suficientă energie să parcurgă toata partea dreaptă a
pantei?.......... De ce da?/ De ce nu?
Întrebările sintetice implică rezolvarea de probleme în mod creativ, pe baza unei
gândiri originale. Dacă întrebările aplicative invită elevul să rezolve probleme bazate pe
informaţii pe care le deţine deja, întrebările sintetice permit să se uzeze de toate cunoştinţele
şi experienţele dobândite pentru a rezolva o problemă în mod creativ. Întrebările sintetice cer
crearea unor scenarii alternative. Elevilor li se cere să acceseze site-ul
http://www.physicsclassroom.com/class/energy/Lesson-1/Mechanical-Energy/ și să găsească
răspuns la întrebările: ”Poate fi definită energia mecanică ca abilitatea de a face muncă?
Explicați.", „Analizați diagrama carea ilustrează mișcarea lui Li Ping Phar și explicați, din
punct de vedere energetic, modul în care acesta realizează săritura record”. ”Dați exemple de
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alte situaţii, din viaţa de zi cu zi, în care apar fenomene a căror desfăşurare poate fi explicată
utilizând legea conservării energiei mecanice”.
Întrebările evaluative cer judecăţi de genul bun/rău, corect/greşit, în funcţie de
standardele definite. Aceste întrebări presupun că elevii inţeleg fenomenele cu care s-au
întâlnit şi le-au integrat într-un sistem personal de convingeri, pe baza căruia emit judecăţi.
Este o integrare şi o înţelegere complexă, care personalizează procesul de învăţare şi dă celui
care învaţă posibilitatea de a-şi insuşi cu adevărat noile idei şi concepte. Întrebările evaluative
le cer elevilor să judece calitatea informaţiilor sau propriile lor comportamente. Astfel de
întrebări
sunt
prezentate
în
testul
de
evaluare
de
pe
platforma
https://insam.softwin.ro/insam/login.do?a=login, Legi de conservare 03(DH), în lecţia
interdisciplinară – Conservarea energiei mecanice- lecţie de evaluare.
Pe măsură ce îşi dezvoltă capacitatea de a gândi critic, elevii progresează pe următoarele
patru planuri: personal/public, respect faţă de ideile altora/încredere în sine, intuitiv/logic, o
singură perspectivă/multe perspective.
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Evidențierea efectelor formative ale grădiniței în cadrul activităților
integrate
Prof. Alexandrescu Violeta
Grădinița cu P.P. ,,Pinocchio” Fălticeni
Preşcolaritatea reprezintă etapa de viaţă în care se ţes multe din structurile de
profunzime ale personalităţii. Între 3 şi 6 ani se produc mari schimbări ale modului în care
copilul vede lumea şi pe sine. În această lume a lucrurilor şi mai ales, cea a oamenilor, copilul
trebuie să se înscrie şi să se adapteze. Astăzi, începând cu vârsta de 2 ani şi jumătate se produce
lărgirea interacţiunilor sociale ale copilului prin integrarea sa în colectivităţile preşcolare.
Începând de acum se stabileşte o categorie specifică de relaţii şi anume cele cu copiii de aceeaşi
vârstă. Numai grădiniţa poate întregi experienţa socială a copilului generată de confruntarea cu
cei care au aceleaşi nevoi şi dorinţe, aceleaşi capacităţi fizice şi psihice.
Numai în prezenţa adultului copilul n-ar putea dobândi noi achiziţii şi ar fi mereu
subordonat acestuia. Între egali reţinerile dispar, copilul vrea să se măsoare cu ceilalţi, să le
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arate ce poate, să-i imite, atunci când se confruntă cu situaţii noi. Ceilalţi copii pot fi şi repere
de identificare dar şi repere de depăşit. Copilul care nu trăieşte printre cei asemănători lui, nu
are cu ce să se identifice, nu are în cine să se oglindească, nu-şi găseşte parteneri pe măsură,
este lipsit de acea exuberanţă, atracţie spre joc şi fantezie caracteristice grupurilor de copii
preşcolari. Experienţa interacţiunii cu cei de seama lui este baza formării personalităţii şi numai
grădiniţa i-o prilejuieşte pe deplin.
Un factor deosebit de important pentru socializarea copilului este echilibrul, care
trebuie să caracterizeze activităţile obligatorii, între libertatea de manifestare şi necesitatea
subordonării la regulă. În aceste condiţii copilul realizează mai bine diferenţa între ceea ce
poate face singur şi ceea ce poate face împreună cu educatoarea şi astfel este mai temeinic
motivat să colaboreze cu ea. Libertatea lui nu este îngrădită şi relaţionarea cu grupul nu este
impusă.
Prezint in continuare un scenariu de activitate didactică in care copiii sunt puşi in
diverse situaţii de învăţare ce au drept scop evidenţierea efectele formative ale grădiniţei
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE : ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe Pământ?”
TEMA PROIECTULUI : ,,Aventurile unui fir de nisip”
TEMA ACTIVITĂŢII : ,,Calatorim cu TIMMY” – activitate integrată de o zi
SCENARIUL DE ACTIVITATE
Activitatea va începe cu Întâlnirea de dimineaţă, pentru care copiii sunt organizaţi în
semicerc pe scăunele în aria destinată acestei activităţi.
Educatoarea le va adresa copiilor următorul salut:
„Bună dimineaţa, dragi copii,
Ne aventurăm într-o nouă zi”, aşteaptă salutul frontal al copiilor, după care îi îndrumă
să se salute în perechi începând de la stânga la dreapta.
În cadrul întâlnirii de grup se trec in revista etapele calatoriei Firului de nisip
mentionandu-se ca a fost prins si rasucit de un curent marin a ajuns la suprafaţa apei, după care
a fost aruncat la bordul unui vapor. Aici il cunoaşte pe Timmy- marinarul - prezentare PP de
slide-uri sugestive pentru a stârni anumite reacţii din partea copiilor. Copiii sunt ajutaţi să-şi
exprime sentimente, atitudini faţă de cele întâmplate lui Timmy.
Se stabileşte împreună cu copiii mesajul zilei – de ex. ,, Hadeţi să învăţăm împreună
cu Timmy lucruri noi!”, educatoarea exprimându-şi regretul că Timmy nu este lângă ei. În
acest moment se aude o bătaie în uşă, educatoarea deschide uşa, moment în care copiii îl văd
la uşă pe Timmy. Acesta le spune că a venit ca să fie ajutat de către copii să înveţe lucruri noi
despre lumea apelor.
Atunci educatoarea anunţă tema zilei: Astăzi vom călători cu Timmy în lumea acvatică
şi îl invită pe Timmy să se alăture grupului de copii pentru a afla programul călătoriei ilustrat
cu imagini reprezentative pentru activităţile ce se vor desfăşura pe parcursul zilei.
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Pentru a începe călătoria le propune copiilor să se îmbarce pe vapor. Se realizează astfel
prezenţa- fiecare copil îşi ia fotografia, o aplică pe vaporul lui Timmy, spunându-i căpitanului
numele. Este chemat în faţa grupei ajutorul de căpitan (copilul de de serviciu) care va număra
câţi copii s-au îmbarcat. Se îmbarcă şi Timmy pe vapor, fapt pentru care se modifică numărul
călătorilor (x copii+ Timmy= ..). Se notează în Jurnalul de călătorie numărul de calatori.
Se stabileşte starea vremii şi se afişează în jurnal imaginile specifice fenomenelor
naturii observate în drum spre grădiniţă. (calendarul naturii).
Se reamintesc responsabilităţile copiilor şi se stabilesc, împreună cu copiii, regulile
zilei (de ex. „Să fim buni prieteni!, „Să ascultăm când cineva vorbeşte!”, „Să ne jucăm frumos
împreună!”).
Se completează calendarul evenimentelor stabilind data: anul, luna, ziua, după care
se stabileşte daca au fost evenimente sau daca vor fi evenimente in aceasta luna. Se numără
zilele care au trecut de la ultimul eveniment, sau câte zile vor trece până la următorul
eveniment.
Copiii se vor deplasa imitând valurile mării, ţinându-se de mâini, până vor ajunge la
centrele de interes deschise.
Educatoarea coordonează intuirea materialele pentru fiecare centru de activitate,
discută despre modul de lucru la fiecare centru, după care copiii sunt supravegheaţi să aplice
corect deprinderile de muncă, joc, comunicare, interrelaţionare pentru realizarea sarcinilor
În activităţile pe centrele deschise se va urmări:
Bibliotecă - realizarea unei enciclopedii ce va cuprinde informaţii asimilate întreaga
săptămână, ce va purta numele ,,Ştiaţi că?”;
- scrierea si decorarea invitaţiilor pentru petrecerea broscuţelor;
Nisip şi apă: descoperirea animalelor care sunt ascunse în nisip; asocierea animalelor
găsite cu imaginile corespunzătoare.
Ştiinţă - găsirea variantei corecte pentru rezolvarea labirintului tematic;
Joc de masă- construirea/ reconstruirea unui puzzle tematic.
Copiii care au un ritm mai alert de lucru vor avea acces la fişe tematice însoţite de
instrumente de scris pentru a le rezolva.
Produsele realizate la centrele de activitate vor îmbogăţi portofoliul proiectului, mapa
individuală de evaluare a muncii copiilor sau vor servi ca recuzită pentru petrecerea de la
finalul zilei.
Rutină:

„ Broscuţele au toate
Mânecuţe suflecate
Pe mănuţe ne spălăm
Şi gustarea o luăm.”- pregătirea pentru masă, servirea micului dejun.
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Tranzitie: Copiii se reîntorc în sala de grupă îmbrăcaţi cu tricouri verzi şi dansând pe melodia
”Ce petrecere frumoasă..”.
Hocus pocus, ascultaţi
În animale marine vă transformaţi! Se discută cu ei şi se ajunge la concluzia că
pentru a juca roluri de animale marine ar avea nevoie şi de nişte măşti.
Pentru aceasta le propune să se împartă în grupuri mai mici şi îi ajută pe copii să se
grupeze folosind tehnica ,,Mana Oarba”. Ajutându-se de culoarea ecusoanelor extrase, copiii
se împart în 4 echipe (echipa verde, roşie, galbenă si albastră) şi fiecare echipă va lucra un tip
de mască.
Educatoarea îl roagă pe Timmy să se plimbe printre copii, să le observe jocul,
comportamentul pentru ca în final să-i poată aprecia astfel: În faţa grupei se află 4 panouri
colorate, pentru comportamente pozitive fiecare echipă va primi un happy face pe panoul de
aceeaşi culoare cu numele echipei, după terminarea măştilor.
Educatoarea îndrumă observarea şi intuirea materialelor pregătite- se numesc
materialele şi se reamintesc tehnicile de lucru, după care fiecare echipă îşi ocupă locul acolo
unde vede un însemn de aceeaşi culoare cu cea de pe ecuson. În situaţiile concrete de joc, dacă
este cazul, educatoarea va demonstra tehnica de lucru sau îi va îndruma pe copii. Se urmăreşte
finalizarea măştilor de către fiecare copil.
Măştile terminate sunt aşezate pe un panou în faţa grupei. Copiii sunt ajutaţi să-şi
autoaprecieze munca, iar Timmy marchează rezultatele pe tabelă.
Tranziţie: Eu deloc nu m-am mirat
Ce îngrijit aţi lucratŞi măştile le-aţi terminat.
Dar, Timmy este curios
De ştiţi a vorbi frumos.
Anunţarea jocului didactic de către educatoare: Pentru că am aflat că broaştele
ţestoase sunt înţelepte, ne-am transformat in broscuţe si trebuie sa dovedim ca si noi suntem
înţelepţi desfăşurând jocul didactic ,,Broscuţele înţelepte”.
Grupa de copii este împărţită în aceleaşi echipe de la activitatea anterioară. Echipele se
vor aşeza pe scaune câte două, faţă în faţă. Într-un loc vizibil pentru toţi copiii se află un suport
pe care se vor pune imaginile extrase, pe măsura desfăşurării jocului.
Se vor face exerciţii pentru aparatul fono-articulator:
- exerciţii de respiraţie corectă verbală şi nonverbală – inspir-expir cu o mână pe
abdomen pentru sesizarea mişcărilor specifice ale acestuia în timpul respiraţiei, prindem în
palmă fulgi de zăpadă şi-i suflăm să zboare;
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- exerciţii de emitere corectă a unor sunete în silabe- se inspiră lung, apoi pe o singură
expiraţie se emite câte un grup de silabe de forma: fa-fe-fi-fo-fu, ma-me-mi-mo-mu, sa-se-siso-su.
Se prezintă elementul surpriză al jocului: găleata lui Timmy.
Educatoarea le prezintă copiilor sarcina didactica a jocului: extragerea un jeton,
denumirea animalului/plantei/obiectului, formularea unor enunţuri dezvoltate care să includă
cuvântul care denumeşte, gruparea cuvintelor după sunetul iniţial.
Se transmit regulile de joc realizându-se, simultan, jocul de probă astfel:
La primul semnal sonor al sirenei vaporului Timmy se plimbă cu găleata cu surprize
printre copii, iar la al doilea semnal sonor el se opreşte. Copilul în dreptul căruia s-a oprit
Timmy va extrage un jeton din găleata acestuia şi denumeşte imaginea aşezând jetonul pe
sfoara aflată la loc vizibil. Echipa din care face parte copilul alcătuieşte un enunţ dezvoltat în
care include şi cuvântul iniţial, spus de colegul lor.
Pentru fiecare enunţ corect echipa primeşte de la Timmy un happy face. Daca un grup
greşeşte enunţul celelalte grupuri se consultă si cine reuşeşte cel mai repede sa formuleze un
enunţ nou, corect îl poate prezenta şi câştiga însemnul pe tabela rezultatelor.
Se trece la desfăşurarea propriu-zisă a jocului, iar educatoarea urmăreşte activitatea
copiilor, îndrumă dacă este cazul, ajută dacă este cazul cu întrebări secundare-ajutătoare. Se
urmăreşte exprimarea corectă din punct de vedere gramatical, sensul logic al enunţului
prezentat, dar şi capacitatea de a interrelaţiona în grup/perechi pentru a găsi răspunsul potrivit..
Jocul va continua în această manieră până când toţi copiii vor fi antrenaţi sa prezinte un
enunţ sau doua, în funcţie de timpul disponibil.
Complicarea jocului:
Se va realiza prin aplicarea metodei Lotus de grup.
Copiii sunt ajutaţi ca din cele patru echipe să formeze 8 echipe (fiecare echipă se
împarte în altele două mai mici ca număr).
Timmy le prezintă celor opt echipe o coală de flipchart pe care a desenat o floare. Pe
fiecare petală a florii este scrisă o literă. Fiecare grup are ca sarcină să găsească cuvinte care
încep cu sunetul indicat de literă, cuvinte prin care să denumească ceva ce aparţine mediului
marin (animale, plante, obiecte etc.). Educatoarea va nota cuvintele spuse de către fiecare
echipă. În cazul în care copiii găsesc cu greutate aceste cuvinte, educatoarea va apela la un set
de jetoane care să le ofere un suport intuitiv, copiii urmând a selecta imagini a căror denumire
să înceapă cu litera corespunzătoare sarcinii primite în joc.
După completarea petalelor cu cuvinte scrise de către educatoare, sau cu imagini,
Timmy va răsplăti echipele pe tabela de monitorizare.
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Se realizează o analiză parţială a tabelei rezultatelor. Timmy cheamă în ajutor câte un
copil de la fiecare echipă. Aceştia trebuie să facă perechi între însemnele primite, pornind de
jos în sus pe tabelă ca să stabilească situaţia în care se află întrecerea dintre echipe.
Când copiii au terminat de făcut perechile, în sala de grupă se aude o muzică plăcută.
Timmy îi invită pe copii la broscotecă, iar educatoarea le atrage atenţia că la sfârşitul petrecerii
fiecare echipă mai primeşte câte un happy face pe tabelă.
Copiii se costumează cu măştile confecţionate în prima parte a zilei. Educatoarea
organizează grupul de dansatori. Fiecare îşi caută o pereche din altă echipă. Nu se acceptă ca
pereche parteneri din echipele constituite iniţial la începutul activităţii. Ea le reaminteşte
”personajelor” anumite reguli şi paşi de dans. Urmăreşte construirea unui climat plăcut,
antrenant în care toţi să se bucure de mişcare pe ritmurile muzicii tematice.
În evaluarea finală, educatoarea discută şi hotărăşte împreună cu copiii aspectele
pozitive din timpul zilei. Timmy îi apreciază pe tabela de monitorizare. Se face o analiză finală
a tabelei.
Se oferă stimulente fiecărui copil.
Vârsta preşcolară este acea etapă de viaţă în care libertatea trebuie pe deplin trăită
pentru ca viitorul adult să se simtă liber şi să fie capabil să uzeze de ea cu discernământ.
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Tranziţiile - un liant important între elementele componente ale procesului
instructiv-educativ din grădiniţă
Prof. Avornicesei Maria
Grădiniţa cu Program Prelungit Hîrlău, Iaşi
Noul curriculum are la bază realitatea educaţională a vârstelor mici. Flexibilitatea
programului instructiv-educativ, are scopul de a creşte calitatea educaţiei la acest nivel de
vârstă. Centrarea procesului de învăţare pe copil, porneşte de la ideea unei învăţări cât mai
naturale, în acord cu nivelul experienţelor traversate de acesta în viaţa cotidiană.
Introducerea noului curriculum în organizarea și desfășurarea activităților din cadrul
grădiniței de copii a adus cu el multe noutăți, modificări, unele mai interesante decât altele,
precum și schimbări în modul de concepere și desfășurare a activităților instructiv – educative.
Activitățile desfășurate în grădiniță reprezintă experienţe de învăţare pentru copil,
pornind de la activităţile de grup (centrate pe anumite obiective şi conţinuturi), până la
momentele de rutină sau tranziţie, care consolidează anumite deprinderi, abilităţi ce contribuie
la autonomia copilului, convieţuirea socială, sănătatea, igiena şi protecţia lui, dar şi pot extinde
cunoştinţele şi experienţele acumulate prin aceste activități.
Fiecare moment al zilei reprezintă o oportunitate de învăţare şi cu cât contextele de
învăţare sunt mai diverse cu atât sunt mai valoroase experienţele trăite şi achiziţiile dobândite
în urma lor.
Învăţarea are loc fie prin sarcini individuale, fie prin sarcini în perechi sau în grupuri
mici, fie cu întreaga grupă, dar eficienţa învăţării este dată de utilizarea lor în momentul oportun
în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale, de obiective, conţinuturi, momentul zilei.
Actualul curriculum pentru învăţământul preşcolar include în cadrul activităţilor de
dezvoltare personală : rutinele, tranziţiile, activităţile din perioada de după amiază, inclusiv
activităţile opţionale.
Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată. Ele fac trecerea de la momentele de rutină la
activităţi de învăţare sau de la o activitate de învăţare la alta, în diverse momente şi sunt
prezente pe tot parcursul zilei în programul preşcolarului. Mijloacele de realizare a acestui tip
de activitate variază foarte mult, în funcţie de vârsta copilului, de contextul momentului şi de
calităţile cadrului didactic.
Tranziţiile pot lua forma unei activităţi desfăşurate în mers ritmat, a unei activităţi care
se desfăşoară pe muzică sau în ritmul dat de recitarea unei numărători sau a unei frământări de
limbă, a unei activităţi în care se execută concomitent cu momentul de tranziţie, respectiv un
joc cu text şi cânt cu anumite mişcări cunoscute deja de copii, etc.
Acestea pot fi folosite în funcţie de tema proiectului în derulare sau de tipul activităţilor
ce trebuie tranzitate.
La grupa mare în săptămâna în care am desfăşurat proiectul ,,Ion Creangă şi copiii,, o
tranziţie pe care am folosit-o cu succes a fost textul folosit şi de Ion Creangă atunci când mergea
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la scăldat : ,,Auraş,Păcuraş,/Scoate apa din urechi/ Că ţi-oi da parale vechi,/Şi ţi-oi bate
tobele,/şi ţi-oi umple cofele!” Folosind aceste versuri am exersat săritura într-un picior,
consolidând astfel una din deprinderile motrice de bază.
Tranziţia ne permite să intervenim pentru perfectarea unor deprinderi predate în
activităţile obligatorii. O altă tranziţie pe care o folosesc în acest sens la grupă o reprezintă
versurile: ,,Unu, doi, unu, doi./ Faceţi toţi la fel ca noi./ Aşa creştem noi cei mici,/ Sănătoşi,
voioşi, voinici!”
Versurile simple, uşor de reţinut reprezintă un îndemn la mişcare şi în acelaşi timp o
motivare a acestuia şi permit repetarea exerciţiilor învăţate în activitatea de educaţie fizică din
săptămână precum şi combinaţii ale acestora. Am avut astfel posibilitatea de a realiza şi repeta
un dans al majoretelor pentru serbarea de 8 Martie. Şi după ce copii şi-au perfectat mişcările
am introdus şi muzica.
Ne punem mereu întrebarea cum am putea să începem în fiecare zi altfel decât cea
precedentă. Cântecele şi jocurile cu text şi cânt constituie importante mijloace de realizare a
tranziţiilor. Astfel am folosit în cadrul programului zilnic jocul cu cânt ,, Luaţi seama bine”.
Am creeat şi alte versuri în concordanţă cu momentul zilei, rutina sau activitatea care urmează.
Este mult mai plăcut pentru preşcolari să-i transmiţi un mesaj în versuri. Am observat
încântarea cu care copiii, în special la grupa mică, execută mişcările pe melodie, pe numărători
muzicale sau recitative.
Am observat că, preocupaţi fiind de activitatea pe centre, la auzul cuvintelor ,,Luaţi
seama bine/ Lucrul încetaţi/ Şi la orice centru/ Ordine lăsaţi”, ,,zumzetul “activităţii este
înlocuit cu repeterea de către copii a îndemnului tranziţiei şi încep să pună în practică cele
sugerate. Adică să facă ordine la centrele unde au lucrat, chiar dacă unii mai lucrează puţin, se
asează în rând şi execută mişcările propuse de educatoare sau de un copil (la grupe mai mari).
Copiii ascultă şi execută cu plăcere sarcinile transmise în acest mod, apoi le folosesc şi ei în
jocurile lor (joc de rol ,, De-a grădiniţa”)
Mişcarea este esenţială pentru creşterea copiilor. Impreună cu copiii am executat
momentul de mişcare pe următoarele versuri:
Suntem mici, suntem pitici,

- mersul piticului;

Putem fi şi uriaşi,

- mers pe vârfuri, cu braţele ridicate;

Şi păşi cu aşa paşi.

- pasul uriaşului;

Dar noi suntem mititei,

- se opresc în poziţia ghemuit;

Şi suntem şi cuminţei.

- ghemuit cu braţele la piept;

Şi să vezi în grupa mea,
Toţi copiii sunt aşa!

- ridicarea din ghemuit cu braţele pe lângă corp.

Într-o altă tranziţie, invit copiii la centrele de activitate prin cateva versuri din cantecul
,,Bat din palme’’: ,,Bat din palme/ Clap, clap, clap/ Din picioare/ Trap, trap, trap/Ne-nvârtim,
ne răsucim/ Și spre centre noi pornim.”
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În săptămâna în care am desfăşurat proiectul tematic ,, Prietenii pădurii”, copiii au fost
foarte încântaţi de momentul de mişcare executat pe melodia ,,Câte unul pe cărare”.
,,Uite apare un iepuraş

- alergare uşoară;

Mic, sprinten şi drăgălaş,
Care sare, face zdup

- săritură în adâncime

Ţup, ţup, ţup şi ţup, ţup, ţup!

- săritură pe ambele picioare cu rotiri stânga/ dreapta;

,, Eu sunt mic şi sperios

- ghemuit cu mâinile la piept;

Toţi îmi spun că sunt fricos,
Ce să fac, nu-i vina mea,

- ridicare din ghemuit cu ducerea bratelor lateral.

Spre pădure -aş alerga !’’

- alergare uşoară şi aşezare pe scăunele.

Aceste momente au o mare importanţă în cadrul activităţilor desfăşurate cu copiii,
deoarece principala lor calitate este aceea că destind atmosfera în timp ce canalizează şi
concentrează atenţia asupra activităţii ce urmează a fi desfăşurată în ziua respectivă.
Folosirea motto-ului zilnic, motivează și determină participarea intensă a copiilor la
activități:
”Grupa de Steluțe
Băieței și fetițe
Lucrează în echipă
Și mereu câștigă”
Cu multă plăcere execută copiii și frământările de limbă, care au rolul: de a relaxa și
crea bună dispoziție dar și de a corecta pronunția, prin repetarea zilnică. Am utilizat aceste
exerciții în funcție de tulburările de vorbire întâlnite la copiii din grupă:
”Pic, pic, pic,
Plouă într-una, plouă

-mișcări ritmice ale degetelor pe podea;

Pic, pic, pic,
Cum ne place nouă;
Pic, pic, pic,
Plouă cu bulboace,
Pic, pic, pic,
Și se fac băltoace. Pleosc!

-imită săritura în băltoacă;

Pic, pic, pic,
Ploaia se-ntețește
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Pic, pic, pic,
Și furtuna crește;
Vâj, vâj, vâj

-mișcări ale brațelor ridicate stânga-dreapta;

Bate vantul bate;
Bum, bum, bum

-bătăi ale pumnilor pe podea.

Tunetul răzbate.”

”Car, car, car,
Car, car, car,
Strigă sus pe horn
O cioară,
Brr, brr, brr
Brr, brr, brr,
Tare-i frig
Și vânt afară!”(Passionaria Stoicescu)
Tranziţiile creează o atmosferă pozitivă pe tot parcursul zilei şi realizează socializarea
copiilor.
Ele liniştesc, relaxează copiii si îi bine dispun pentru a se concentra mai uşor asupra
activităţii ce urmează, asigurând o îmbinare armonioasă între elementele componente ale
procesului instructiv-educativ, care stimulează sau mentine activ interesul copiilor, le
determină implicarea afectivă şi îi antrenează in acţiuni dinamice. Datorită structurii lor
deosebite, asigură o participare activă, atractivă şi stimulatoare a copiilor, introdusă scenaristic
şi plăcut, cu o atmosferă de bună dispoziţie.
Este momentul când copiii învaţă şi pun în practică o mulţime de aptitudini şi atitudini
prin îmbinarea competenţelor cognitive, sociale, emoţionale şi intelectuale ale membrilor din
sala de grupă. Se pun în evidenţă experienţe pozitive ale bunătăţii, empatiei şi bucuriei de a
merge la grădiniţă.
Utilizarea tranziţiilor contribuie la evoluţia personală a copiilor asigurând coeziunea
grupurilor, făcând trecerea mai plăcută şi atractivă de la o activitate la alta, înlesnind atât
copiilor, cât şi educatoarei parcurgerea conţinuturilor planificate.
În concluzie, putem spune că importanţa tranziţiilor rezidă în faptul că:
familiarizează copiii cu reguli şi responsabilităţi;
facilitează comunicarea şi cooperarea de grup al copiilor;
dezvoltă respectul şi grija faţă de ceilalţi;
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creează o atmosferă pozitivă în sala de grupă;
facilitează participarea şi implicarea activă a copiilor;
încurajează atitudinile şi comportamentele democratice;
educă toleranţa şi acceptarea;
Dacă aş introduce tranziţia în lumea poveştilor şi i-aş da un rol, atunci acesta ar fi rolul
,,sării” din povestea ,,Sarea în bucate”; pentru că tranziţiile sunt momentele ce dau savoare unei
zile, contribuie la atragerea si motivarea preşcolarului pentru activitatea următoare. Dar în
acelaşi timp sunt momentele care pun la lucru creativitatea educatoarei cât si energia necesară
desfăşurării tranziţiilor.
În Didactica Preşcolară, Elinor Schulman Kolumbus adresează un cuvânt către
educatoare:
,,Aveţi grijă de dumneavoastră atât din punct de vedere fizic cât şi psihic, astfel încât
să fiţi mereu sănătoasă şi în putere. Unul dintre lucrurile de care are nevoie o educatoare este
acela de a fi în plină energie. Iar dacă această forţă este întovărăşită de calm şi de simţul
echilibrului, atunci sunteţi într-adevăr persoana cea mai potrivită pentru a le oferi copiilor un
an şcolar stimulator şi plin de roade.”
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Reforma evaluării în învăţământul primar
Prof. înv. primar Agiugioaiei Luminiţa
Şcoala Gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu”, Constanţa
I.

FUNDAMENTARE TEORETICĂ

„Reforma educaţiei/invăţământului reprezintă o schimbare fundamentală proiectată şi
realizată la nivelul sistemului de educaţie/invăţământ, în orientarea acestuia (schimbarea
finalităţilor), în structura acestuia (de bază, materială, de relaţie, de conducere) şi în conţinutul
procesului de instruire (schimbarea planului de invăţământ, a programelor şi a manualelor/
cursurilor şcolare/universitare, a altor materiale destinate învăţării)” (Cristea, S., 1998, p. 395).
Într-un sistem educaţional aflat în schimbare, evaluarea (privită, pentru început, la
modul global) şi examinarea (desemnând atât funcţia de selecţie, cât şi pe cea de certificare)

50

Nr. 14 - martie 2017

reprezintă un adevărat loc geometric al variatelor tendinţe, decizii, idei-forţă, mişcări de
suprafaţă sau de adâncime. Evaluarea este un proces sistematic de determinare a măsurii în
care obiectivele instrucţionale sunt atinse, realizate de către elevi.
Evaluarea în şcoală, secondată de examinare în diferite momente ale parcursului
educaţional, are o miză ale cărei costuri şi al cărei impact au devenit din ce în ce mai vizibile
şi mai importante odată cu luarea deciziilor de politică educaţională specifice reformei reale,
desfăşurare în România în ultimii ani,
Documentele de politică educaţională ce fac referire la domeniul evaluării şi examinării
din ţara noastră au constituit obiectul multor dezbateri publice cu caracter general, dar şi aplicat,
specific, profesionist. Practica educaţională însă a operat o selecţie uneori diferită în ceea ce
priveşte elementele concrete care funcţionează în mod real şi eficient în sistem, raportându-le
pe acestea din urmă la un trecut mai mult sau mai puţin apropiat în timp, dar mai ales în
concepţie.
Obiectivele reformei în domeniul evaluării şi examinării vizează:

II.



evaluarea instituţională (vizând sistemul ca întreg, precum şi componentele
sale - diferitele categorii de instituţii de învăţământ);



evaluarea curriculum-ului (cu toate componentele sale);



evaluarea proceselor de instruire;



evaluarea rezultatelor şcolare (rezultatele elevilor, din perspectivă cognitivă,
afectivă şi psihomotorie);



evaluarea personalului didactic (din perspectiva profesionalismului, a eficienţei şi
a relevanţei acţiunii educaţionale specifice întreprinse).
ASPECTE METODOLOGICE

Abordarea problemelor pe care le comportã procesul evaluativ se înscrie în ansamblul
actiunilor care se întreprind pentru modernizarea si perfecţionarea învãţãmântului în societatea
contemporanã. Aceste elemente sunt cuprinse în documente oficiale, în lucrãri de sintezã si
analizã puse la îndemâna celor interesati. Cele mai semnificative sunt:
1. Standardele curriculare de performantã, care vizeazã performanţele elevilor în
situaţia de evaluare sau de examinare. Ele se aflã la interfaţa dintre curriculum şi
evaluare/examinare şi, în esenţã, sunt formulãri, în termeni de comportamente observabile, a
ceea ce elevii ştiu şi pot sã facã în contextul curriculum-ului parcurs. Acestea descriu ceea ce
trebuie sã fie atins – realizat – performat de cãtre elevi dupã parcurgerea unei etape de formare
si acţioneazã ca „ţinte” cunoscute de cãtre elevi, cât si de cadrele didactice, de urmãrit în
demersul lor comun. În ceea ce priveste nivelurile la care sunt formulate, acestea pot
fi nivelurile de performantã minim acceptabile, pe cele ale performantei tipice (sau medii), si
pe cele ale performantei optime sau de excelentã.
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Desi sunt formulate în termeni calitativi, standardele de performanţã trebuie sã se
bazeze, într-un anumit stadiu al stabilirii si formulãrii lor, pe date cantitative reale, valide şi
fidele. Aceste date pot proveni din douã surse de bazã: evaluãri naţionale şi examene naţionale.
Cheia formulãrii profesioniste a acestor standarde stã în modalitatea de interpretare a datelor
de bazã, în funcţie de principiile asumate initial.
Conform DEX-ului standard înseamnã „ansamblul de norme care reglementeazã
calitatea, caracteristicile, forma etc. unui produs, precum si documentul în care sunt
consemnate aceste norme.”
Standardele curriculare de performantã reprezintã un sistem de referinţã unitar pentru toţi,
stabilit la sfârşitul unei etape de scolaritate.
2. Descriptorii de performanţã sau de bandă, indicã o categorie foarte diversã de
formulãri, descrieri, explicãri organizate în manierã ierarhicã, ale performanţei aşteptate din
partea elevilor aflaţi în situaţia de evaluare. Perfomanţa aşteptatã este conceputã ca performanţã
tipicã, medie, realizabilã în primul rând în condiţiile evaluãrii curente, de la clasã. În sistemul
de evaluare românesc, descriptorii de performanţã au fost introduşi la începutul anului şcolar
1998 – 1999, la nivelul învãţãmântului primar, ca un „act” al reformei educaţionale în domeniu.
În acest context, descriptorii de performanţã stau la baza creãrii şi implementãrii unui sistem
complet nou de evaluare, respectând criterii unitare, aplicabile la nivel naţional, în aprecierea
rezultatelor elevilor. Nu trebuie confundaţi cu obiectivele educaţionale.
În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin
acordarea calificativelor, la clasele I – IV, sau prin alte forme de apreciere, la clasa pregătitoare
(Stimulente), Calificativele pe care le pot lua elevii de la clasele I – IV sunt: E (excelent), FB
(foarte bine), B (bine), S (suficient) şi I (insuficient). Dintre acestea cele mai uzuale au devenit
FB, B şi S. Calificativul E (excelent) aproape că nu mai există, el a fost uşor amintit de lege,
dar descriptorii de performanţă descrisi în lucrările de specialitate nu îl conţin. În ceea ce
priveşte calificativul I (insuficient) nici acesta nu se găseşte nici la descrierea descriptorilor nici
la testele de evaluare existente în manuale.
Fiecare copil este unic în felul său şi este păcat ca printr-o evaluare cu puţine trepte de
diferenţiere să facem greşala de a uniformiza aceste individualităţi. Pedagogia contemporană
acceptă existenţa unor particularităţi psihologice individuale ce deosebesc persoanele unele de
altele şi admite că tratarea individuală şi diferenţiată a copiilor poate să aducă contribuţii
benefice în dezvoltarea personalităţii lor.
Individualizarea învăţării (tratarea individuală) exprimă necesitatea de a valorifica cât
mai bine posibilităţile şi eforturile individuale, atât în ceea ce priveşte persoanele înzestrate,
cât şi pe cele mai puţin înzestrate.
III.

Propunere practică

Din experienţa celor 30 de ani de lucru cu copiii, am observat că este o demotivare a
elevilor utilizarea calificativelor în aprecierea muncii lor instructiv-educative. Sunt apreciaţi cu
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calificativul FB ( foarte bine) toţi copiii care au obţinut un punctaj între 85 şi 100 de puncte, în
cazul în care se pun puncte aşa cum se fac evaluările de la concursuri. Consider că este necesar
o suplimentare a treptelor de evaluare deoarece nu este corect ca un elev care a luat 100 de
puncte să se plaseze pe aceeaşi treaptă cu cel de 90, sau cu cel de 85.
Fiecare copil, dar şi părintele este interesat cam care este valoarea elevului, cam de cât
este el pregătit? Este bună şi competiţia, că motivează. Noi trebuie să educăm copiii cum să
piardă, cum să se mobilizeze să ridice ştacheta pentru a câştiga.
Noua reformă a învăţământului promovează şi încurajează munca în echipă, în
colaborare şi cooperare. Totuşi toate concursurile, olimpiadele, examenele finale, se dau
individual, de aceea se obţin în fiecare an rezultate din ce în ce mai slabe la examene. Şi munca
în echipă îşi are rostul ei şi trebuie gândit când să se lucreze în echipă, cât timp, care sunt
rezultatele acestei munci, fiecare coechipier să aibă trasate clar sarcini de lucru la nivelul şi
puterea fiecăruia de a le realiza.
Observăm că în fiecare an, în ceea ce priveşte evaluarea, se schimbă ceva după ce se
constată că rezultatele elevilor sunt tragice: se iau măsuri de securitate pentru înlăturarea
fraudării, sau se elaborează subiecte cu diferite grade de dificultate. O noutate în acest sens
contă în faptul că au fost introduse din anul şcolar, 2013 – 2014, evaluările naţionale la clasele
a II-a şi a VI-a (pentru ciclul primar).
Concluzie
Reforma în evaluare trebuie gândită foarte bine, plecând de la finalităţile
învăţământului, de la competenţele pe care vrem să le formăm la elevi ca viitori cetăţeni ce vor
intra pe piaţa muncii.
Treptele de apreciere a rezultatelor învăţării să fie multiplicate, astfel încât să redea cu
fidelitate tratarea diferenţiată pe care se pune accent în predarea integrată la nivelul
învăţământului primar actual. Cele trei calificative uzuale nu sunt suficiente.
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Proiectarea didactică şi managementul european în spațiul românesc
Prof. înv. primar Bechir Ghiulbera
Şcoala Gimnazială nr.12 „B. P. Hasdeu” Constanța
Proiectarea şi dezvoltarea unui curriculum se realizează întotdeauna într-un perimetru
socio-politic ale cărui determinări se regăsesc în deciziile macro şi microsociale ale factorilor
de decizie. Ȋntre nivelul macrostructural (planuri, programe) şi cel microstructural (manuale,
lecții) pot fi identificate diferite niveluri unde elementele componente ale unui curriculum se
organizează într-o configurație mai globală şi sintetică sau mai particulară şi analitică.
Curriculum-ul ca „proiect educativ” general necesită în continuare să fie detaliat,
concretizat, adaptat situațiilor educative. Realizarea lui practică necesită proiectarea acțiunilor
didactice pe baza identificării şi combinării elementelor structurale ale curriculum-ului în
maniera optimă, astfel încât să se realizeze obiectivele generale şi specifice. Practic se impune
un continuum proiectiv de la general, global, la particular, în care prefigurarea diferitelor
niveluri să-şi păstreze coerența.
După anvergura proiectării, respectiv categoriile de finalități, structurarea şi
organizarea conținuturilor, ritmul parcurgerii lor identificăm:
- proiectul-plan de învățământ raportat la întreaga durată a şcolarizării cu diferențieri pe
ciclurile de scolaritate, filiere, profiluri, ani şcolari;
- proiectul unei discipline şcolare (programa scolara);
- proiectarea de manuale şi auxiliare didactice
- proiectul-plan anual (planificarea calendaristică anuală la o materie);
- proiectul-plan semestrial şi apoi pe unități de învățare (planificarea semestrială şi pe
teme);
- proiectul-program de lecție;
- proiectul unei secvențe, situații de predare/învățare (un decupaj dintr-o lecție care
precizează realizarea unui obiectiv operațional).
În prima săptămână didactică, în cadrul Jocului : „Mingea săltăreaţă”elevii au avut
Sarcina didactică:
Recunoaştera numerelor naturale în concentrul 0-1000.
Material didactic: minge;
Regulile jocului:
Elevii stau în cerc, dar nu se ţin de mână. Aleg un elev care stă în mijloc şi are o minge.
Acesta înşiră cerinţa: „Spune un număr dintr-o cifră! ( de două cifre, de trei cifre)”. Apoi aruncă
mingea unui coleg care răspunde la cerinţă până cel din mijloc numără până la zece şi-i aruncă
mingea înapoi.
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După un timp se schimbă copilul din mijloc, dar şi cerinţele: „Spune un număr din trei
cifre impar! ( număr din trei cifre par, un număr din trei cifre egale etc.)”.
În a doua săptămână didactică, tema abordată a fost una considerată familiară
elevilor, şi anume Jocul „Poarta numerelor”
Sarcina didactică:
Formarea de perechi de numere pare-pare, impare-impare şi recunoaşterea vecinilor
acestora.
Material didactic: săculeţ cu cartonaşe cu numere naturale de la 0 la 1000 pare şi impare
consecutive;
Regulile jocului:
Fiecare copil scoate din săculeţ câte un carton cu un număr pe el. Apoi citesc pe rând
numărul de pe carton şi spun dacă e par sau impar. La semnalul meu elevii îşi caută perechea
(număr par - număr par; număr impar - număr impar). Perechile formate se prind de mâini le
ridică şi alcătuiesc o poartă. Copiii care trec pe sub poartă trebuie să spună vecinii numerelor
pe care ei le au în mână, altfel nu nimeresc „combinaţia încuietorii” şi nu pot trece.
În săptămâna didactică a treia, am discutat despre Jocul : „Imaginea din oglindă”
Sarcina didactică:
Recunoaşterea numerelor naturale cuprinse între 0-1000 şi a răsturnatelor acestora.
Regulile jocului:
Copiii stau în perechi, faţă în faţă. Primul spune un număr natural format din trei cifre,
iar perechea lui trebuie să spună inversul lui, adică răsturnatul acestuia.


În săptămâna didactică a douăsprezecea Jocul :”Inimă zdrobită”
Obiective:
Identificarea modului în care comportamentul nostru afectează sentimentele celorlalţi



Materiale:
Câte o inimă de culoare roşie decupată dintr-o coală A4 pentru fiecare participant



Desfăşurare:

Listaţi pe tablă 21 de comentarii jignitoare pe care elevii le-au auzit sau le-au folosit
vreodată unii la adresa altora. De exemplu, “nu ai fost invitat”, “nu ai ce căuta cu noi”, etc.
Acestea sunt listate fără a face referire la o persoană anume.
Listaţi apoi 21 de afirmaţii pozitive, plăcute pe care ei le-au auzit sau le-au exprimat
unii la adresa altora. Încurajaţi-i să se gândească la lucruri care-i ajută atunci când sunt speriaţi,
singuri, furioşi, excluşi, nesiguri, etc.
Apoi citiţi lista cu cuvinte jignitoare. De fiecare dată când citiţi o expresie dureroasă
cereţi copiilor să facă un pliu pe inima pe care o au în faţă. (după ce citiţi câteva expresii
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verificaţi dacă toată lumea a făcut îndoiturile corect). Inimile arată oarecum diferit dar toate
sunt cu cicatrice.
Urmează să citiţi lista cu expresii plăcute. Regulile sunt de data aceasta următoarele:
după fiecare 7 lucruri plăcute diferite cereţi elevilor să desfacă o îndoitură a inimii.


Discuţii:

Elevii au înțeles faptul că e nevoie de cel puţin 7 lucruri plăcute pentru a şterge o
remarcă negativă.
Chiar dacă dezdoim toate pliurile rămân urmele.
În cea de-a patra săptămână didactică jocul : „A sosit vaporul”
Sarcina didactică:
Recunoaştera unui număr natural după unele însuşiri ale acestuia.
Regulile jocului:
Aleg un elev care va spune: „A sosit vaporul!” Elevii întreabă: „Ce a adus?” copilul
răspunde: „ A adus un număr natural format din trei cifre, care urmează după numărul... sau
vecinul mai mare este... sau predecesorul este... .”Copilul care ghiceşte numărul va începe încă
o dată jocul.
În cea de-a paisprezecea săptămână didactică Jocul: Protagonistul sunt eu !
Obiective: dezvoltarea originalitǎţii şi a imaginaţiei creatoare, stimularea activitǎţii de
cunoaştere şi autocunoaştere, dezvolatrea capacitǎţii de analizǎ şi sintezǎ.
Sarcina didacticǎ: actualizarea conţinuturilor unor bucǎţi literare.
Desfǎşurarea jocului: Elevii au fost îndrumaţi sǎ creeze poveşti despre copiii de azi,
despre ei inşişi, pornind de la o poveste aleasǎ de mine. Aleg o întâmplare dintr-o poveste şi
spun copiilor sǎ povesteascǎ întâmplǎri asemǎnǎtoare cu cea aleasǎ, dar inspiratǎ din zilele
noastre. Cer copiilor sǎ pǎstreze conflictul, atitudinea faţǎ de muncǎ şi oameni, situaţiile comice
şi spiritul critic. A câştigat elevul care a gǎsit cele mai multe întâmplǎri din viaţa sa care s-a
asemănat cel mai mult cu întâmplarea din povestea relatatǎ şi anume elevul D.M.D.
În cea de-a cincea săptămână didactică Modernizarea poveştilor
Începând din clasa a II-a, copiii învaţǎ sǎ creeze compuneri. De cele mai multe ori îi
observǎm stând şi gândindu-se minute în şir, fǎrǎ sǎ fie creativi, deşi compunerile dupǎ cuvinte
date sau cu titluri semnificative ar trebui sǎ le stimuleze dorinţa de a crea. Învǎţǎtorul modern
ar trebui sǎ fie adeptul ideii conform cǎreia jocul este cea mai bunǎ modalitate de a te distra şi
a crea în acelaşi timp.
Crearea compunerilor şi, implicit, a poveştilor ar trebui sǎ se bazeze pe o atmosferǎ
destinsǎ care sǎ-i ajute pe copii sǎ–şi descopere genialitatea. Pasiunile din copilǎrie sunt cheia
geniului nostru. În toiul jocului copiii experimenteazǎ posibilitǎţi nelimitate.
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Jocul care contribuie la modernizarea poveştilor aduce o nouǎ modalitate de a crea
compunerile dupǎ cuvinte date. Copiii primesc ca sarcinǎ sǎ realizeze o compunere cu
urmǎtoarele cuvinte: copilǎ, pǎdure, flori, lup, bunica. Aceştia s-au gândit la o anume poveste,
la un anume fir narativ. Adǎugând, în continuare, cuvâtul,,elicopter ’’, întrerupem firul narativ,
cunoscut, obligând la crearea de noi imagini şi idei. În acest fel, se testeazǎ capacitatea elevilor
de a reacţiona neaşteptat la un element nou, de a absorbi cuvântul dat în povestea cunoscutǎ,
dar se şi învioreazǎ rutina didacticǎ suprasaturatǎ de copieri, dictǎri şi transcrieri.
Talentul se atrage şi se menţine cu ajutorul acelor modalitǎţi care provoacǎ sau care
stârnesc buna-dispoziţie. Un experiment de invenţie este frumos când elevii se distrezǎ cu el,
chiar dacǎ, pentru a ajunge la acest scop, se încalcǎ regulile experimentului însuşi.
În a şasea săptămână didactică am organizat activitatea intitulată O serbare specială.
Această serbare se dorea „specială” întrucât pe de o parte era asemenea unui spectacol
susţinut de actori profesionişti (şi nu de elevi), iar pe de altă parte, conţinea şi un număr de
pantomimă, aspect neinclus în serbările şcolare tradiţionale realizate de elevi ai ciclului primar.
În plus, elevii erau cei care optau pentru ceea ce reprezentau, pe baza performanţelor
anterior obţinute, în cadrul activităţilor derulate împreună (în cadrul etapei formative).
Aveau, aşadar, posibilitatea de a fi atât actori, cât şi regizori, ai acestei serbări speciale
care putea fi prezentată nu doar părinţilor şi cadrelor didactice din şcoală, ci şi autorităţilor
locale.
Deocamdată, această serbare a rămas în faza de proiect, urmând să fie perfectată şi
prezentată în viitor.
Testarea finală s-a desfăşurat în ultima săptămână a lunii mai, dat fiind faptul că în
săptămânile didactice ale lunii iunie am programat recapitularea întregii materii la toate
disciplinele, ceea ce i-a solicitat superior pe elevi.

Jocul muzical - magia muzicii și a mișcării
Prof. înv. primar Anton Ana
Școala Gimnazială „Carol I”Plopeni
Disciplina „Muzică și mișcare”, alături de alte discipline, contribuie la formarea
educaţiei estetice a elevilor. Muzica implică viaţa psihică a copiilor sub toate aspectele ei. Prin
lecţiile de muzică şi mișcare creşte voioşia, buna dispoziţie, se dezvoltă cooperarea, se
intensifică emoţiile pozitive faţă de cadrul didactic, de colegii de clasă și de școală. Nu toţi
copiii pot deveni artişti în acest domeniu, dar tuturor li se poate dezvolta sensibilitatea faţă de
lumea sunetelor, li se poate forma gustul estetic şi li se pot pune bazele capacităţii de a emite
judecăţi de valoare.
Prin natura ei, muzica contribuie la declanşarea unor emoţii estetice, având o puternică
forţă expresivă. În toate tipurile de lecţii, la această disciplină, predomină activităţile muzicale,
de contact nemijlocit cu arta muzicală, prin forme interpretative (cântarea pieselor propuse
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pentru studiu, audierea lucrărilor propuse, explicaţii pentru învăţarea elementelor noi), prin
exerciţii pentru dezvoltarea facultăţilor muzicale, pentru formarea şi perfecţionarea
deprinderilor muzicale.
Lecţiile de muzică trebuie să fie dominate de trăiri artistice, de stări emoţionale, de
bucurie şi de satisfacţie sufletească ce pot fi realizate şi prin intermediul jocului didactic
muzical. Acesta ocupă un rol important în activitatea elevilor și foloseşte un material cu
caracter recreativ şi accesibil.
Jocul didactic muzical dezvoltă simțul ritmic și melodic al elevilor. Sunt jocuri ce
constau în recitarea silabisită, ritmică a unor versuri ( „Ba-te to-ba: bum-bum-bum!”), la care
putem adăuga jocurile sub formă de vocalize.
Recitarea poate fi însoțită cu bătăi de palme, de tobă sau în bancă, pentru fiecare silabă.
După însușirea acestui procedeu, elevii pot face câte un pas o dată cu rostirea unei silabe,
inițiindu-se mersul ritmic. Se combină bătaia cu pasul pe durate mai scurte, pe optimi, pe
versuri ca: „Mer-gem în pă-du-re/ La-la-la-la!/ Du-pă fragi și mu-re./La-la-la-la! Un ie-pu-raș
am ză-rit/ Și ca el am sărit: Țup! Țup! Țup!”. Pe versurile cântecului elevii merg și sar. Mersul
este asociat cu mișcarea brațelor și cu imitarea săriturii iepurașului.
În jocurile muzicale, elevii execută sau improvizează mișcări pe muzica dată. Mișcările
în tactul muzicii contribuie la dezvoltarea simțului ritmic și la coordonarea mișcărilor,
activează pe elevii mai puțin dinamici. Unele jocuri muzicale ajută la formarea unei pronunții
corecte și clare a cuvintelor, sărind în ajutorul elevilor care întâmpină problem în pronunțarea
unor cuvinte. Formându-și deprinderea de a pronunța corect, elevii vor emite natural sunetele,
vor interpreta cât mai frumos cântecele, iar simțul melodic li se va dezvolta. Astfel, vor
diferenția înălțimea sunetelor cu ajutorul cântecelor, a jocurilor muzicale în care se pornește de
la diferențierea sunetelor joase sau înalte.
Prin jocurile în care elevii execută diferite mișcări ale brațelor: de ridicare a acestora
pentru sunetele înalte și de coborâre pentru sunetele joase, aceștia deprind tehnica de
diferențiere a înălțimii sunetelor.
Timbrul sunetelor poate fi diferențiat cu ajutorul jocurilor muzicale, cum ar fi:
„Deschide urechea bine!”, „Ghicește instrumentul!”. La primul joc, sarcina elevilor este de a
ghici persoana care a cântat, de a recunoaște vocea, timbrul vocal, iar la cel de-al doilea
deprinderea urmărită este de a diferenția timbrele jucăriilor muzicale, fără a le vedea.
O mare importanță o au jocurile muzicale în coordonarea mișcărilor elevilor, în
dezvoltarea armonioasă a organismului lor. Ele contribuie la formarea deprinderilor de
pronunțare clară a cuvintelor, de respectarea valorii sunetelor și a intensității lor. Acestea se
pot realizează după efectuarea exercițiilor de vocalize, adică de omogenizare a vocii ce trebuie
selectate cu grijă.
Pentru început, vocalizele se realizează cu gura închisă, murmurând sunete în urcare și
coborâre. Apoi se pot realiza vocalize cu vocalele: a, e, i, o, u, după care utilizând silabe de
genul: ma, me, mi, mo, mu,...”. Avem grijă ca vocalizele să se realizeze cu gura rotunjită, ca în
pronunțarea vocalei „o”. Exemple de exerciții pentru încălzirea vocii: „Bim-bam!”, „Cu-cu!”,
„Na-ni!”, „Hop,hop, hop!/În ga-lop!” etc.
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În concluzie, jocurile muzicale contribuie la dezvoltarea simțului ritmic al elevilor, la
formarea capacității de a percepe ritmul, de a-l respecta în cântece și în jocuri.
Jocurile de mișcare de la „Muzică și mișcare” se pot desfășura și în aer liber,
identificând elementele predate la școală, dezvoltând spiritul practic, punând elevul față în față
cu situaţiile concrete ale vieţii, descoperind și înţelegând lumea înconjurătoare. (Ex. mers
cadențat, ciripitul păsărelelor, adierea vântului și foșnetul frunzelor, ecoul etc.)
Jocurile de mișcare, alături de cântec, de jocurile cu cântec au ca scop formarea
deprinderilor de a respira corect, de a emite și de a intona natural sunetele, de a pronunța
cuvintele clar și corect. De asemenea, exercițiile muzicale cuprind și fragmente ritmicomelodice din piesele ce urmează a fi învățate contribuind la realizarea omogenizării și acordării
vocii copiilor.
Muzica răspunde nevoilor copiilor de exprimare, de comunicare, de frumos, de
integrare socială și de definire a propriei identități. În mediul școlar plăcerea de a cânta se
manifestă plenar, chiar dacă disciplina „Muzică și mișcare” nu este considerată de către unii
părinți importantă, precum „Comunicarea în limba română” sau „Matematică și explorarea
mediului”.
Copiii cântă atât la orele de muzică și mișcare, pe parcursul altor discipline, în
activităţile extracurriculare, dar şi în alte momente petrecute acasă. Dintotdeauna, muzica a fost
prilej de sensibilizare, de conturare a personalităţii copilului din ciclul primar. Ea dezvoltă
sentimente estetice, care sprijină dezvoltarea intelectuală şi ridică moralul oricărei personae.
Prin muzică, copilul intră în contact cu frumosul şi cunoaşte o lume nouă, apropiată
vârstei şcolarului mic, însuşindu-şi anumite cunoştinţe despre natură şi frumuseţile ei, animale
şi insecte, oameni, lume şi viaţă în general. Muzica și mișcarea se realizează în mod organizat
şi sistematic, cu mijloace, metode şi procedee specifice.
Mijloacele folosite la această disciplină dezvoltă gândirea şi imaginaţia, stimulează
atenţia, dezvoltă memoria auditivă. Ea influenţează şi dezvoltarea fizică a copilului. Mişcările
executate ritmic dau supleţe şi frumuseţe corpului, mişcările devin mai îndemânatice, mai
expresive.
Instrumentele muzicale sporesc plăcerea copiilor de a cânta. Pot fi mânuite atât de
cadrul didactic în vederea acompanierii cântecelor sau de către copii. Acestea au o valoare
educativă deosebită pentru că pot fi confecționate de către copii, aceștia mânuindu-le cu
plăcere, fiind rodul muncii lor ( Ex.: tobe, maracas etc.).
Pentru copil, ritmul reprezintă un mijloc de exprimare, un mijloc de manifestare, de
exteriorizare a lumii sale interioare. Copiii manifestă un mare interes pentru activitățile ritmice,
activități pe care le practică în mod spontan, în toate jocurile lor independente. Dezvoltarea
simțului ritmic se poate realiza pe baza unor activități în care copiii să fie solicitați la intonarea
diferitelor durate și formule ritmice, la perceperea lor conștientă, la recunoașterea lor pe calea
audiției muzicale, în contextul unor lucrări muzicale vocale și instrumentale de dimensiuni mai
mari.
Ritmul, exersat prin mișcări corporale, ajută la formarea complexă a personalității unui
copil și dezvoltă muzica în totalitatea ființei lui. Nu mai puţin importante sunt beneficiile în
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valorificarea sincretică şi transdisciplinară a cunoştinţelor şi deprinderilor asimilate la Muzică
și mișcare, cât şi la celelalte discipline de cultură generală ce se concretizează în îmbunătăţirea
nivelului serbărilor şcolare şi a altor activităţi şcolare sau extracurriculare care includ şi
coordonata muzicală.
Suntem cu toții creați la fel ca o piesă muzicală. Muzica, alături de alte arte, reprezintă
o componentă importantă pentru copii, dar și pentru adulți, care ne poartă pe aripile ei ca-ntro lume magică.
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Dominanta laterală - o problemă a cadrelor didactice şi a părinţilor
Educ. Bida Maria
Grădinița P.P. „Șotron” Botoșani
Se ştie că simetria anatomică a creierului nu este aceeaşi cu simetria funcţională. Cele
două emisfere au funcţii diferite, ele sunt specializate diferit. Această specializare a emisferelor
se realizează în timp. Organismul copilului are o dinamică vie, dezvoltându-se an de an, lună
de lună într-un ritm intens care presupune îndrumarea corespunzătoare şi chiar intervenţia
cadrelor didactice, a personalului medical şi a familiei.
Copilul începe să aibă preferinţe de dreapta sau de stânga care organizându-se treptat
se afirmă progresiv, de aceea este corect să vorbim de un proces de lateralizare.
Lateralitatea se referă la existenţa predominantei funcţionale a unei părţi a corpului
asupra celeilalte ( stângaci sau dreptaci). Lateralitatea, sau îndemânarea cu care folosim doar o
anumită parte a corpului, este strâns legată de activitatea cerebrală. Simplificând, creierul uman
este împărţit în două emisfere cerebrale, cea stângă şi cea dreaptă, care la rândul lor
coordonează cele doua părţi ale corpului uman, în oglindă însă. Emisfera dreaptă controlează
activităţile pe care le desfăsuram cu partea stângă a corpului şi este responsabilă cu imaginaţia,
creativitatea, gândirea spaţială sau exprimarea emoţiilor. Partea dreaptă a corpului nostru se
află sub “conducerea” emisferei stângi, responsabilă cu abilităţile de învăţare: limbaj, scris,
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gândire matematică, logică. Însă modul în care funcţionează creierul nostru este mult mai
complex decât atât, deoarece în procesele de gândire ne folosim de ambele emisfere cerebrale.
Lateralitatea este definită de cercetători ca fiind un ansamblu de caractere şi stări de
asimetrie funcţională observate la nivelul elementelor corporale: mână, ochi, picior.
Lateralitatea normală este foarte uşor de observat la copii: cu ce mână apucă creionul
şi apoi desenează, cu ce mână mănâncă, cu ce mână construieşte un bloc, cu ce mână bea apă,
etc. , specialiştii denumind-o lateralizare uzuală. Dar dominanta laterală trebuie urmărită la
toate părţile simetrice ale corpului susceptibile de motricitate autonomă.
Motivele pentru care unii oameni se nasc stângaci nu au fost evidențiate exact de către
cercetători. Până în prezent, o combinație complexă între genele moștenite și factorii de mediu
este considerată responsabilă pentru tendința unor indivizi de a-și folosi preponderent mâna
stângă. Alte teorii considera că există o legatura între partea creierului mai activă și membrul
superior folosit cel mai mult la motricitatea fină.
A fi stângaci nu înseamnă a fi retardat, handicapat sau bolnav. Stângăcia nu necesită
tratament. La fel se poate spune şi despre ambidextri (cei care folosesc în aceeaşi măsură
ambele mâini).
Conform statisticilor, în prezent aproximativ 14-15 % din populaţia adultă din lume
este stângace. Nu este ceva ce ar trebui să ne îngrijoreze peste măsură, aşa cum nu este o regulă
privind caracterul ereditar, părinţii fiind de exemplu dreptaci dar să aibă un copil stângaci.
EXPLICAŢII ŞTIINŢIFICE PENTRU COPIII STÂNGACI
Există diferite teorii în ceea ce priveşte oamenii stângaci. Una dintre acestea ar fi că
încă din uter se stabileşte care mână este cea dominantă, cea pe care bebeluşul o duce la gură.
Altă teorie susţine că pe măsură ce nivelul de testosteron din uter crește, cu atât cresc şansele
ca bebeluşul să fie stângaci.
După unele cercetări stângăcia prevalează la băieţi (conţinutul înalt de testosteron în
perioada dezvoltării intrauterine). Neurologul Norman Geschwind este convins că nivelul de
testosteron are mari influenţe asupra ,, modelării” creierului: acesta ar încetini dezvoltarea
emisferei stângi a creierului, fapt ce ar determina migrarea neuronilor în emisfera dreaptă.
Astfel, fiind mult mai dezvoltată, emisfera dreaptă devine centrul limbajului şi al mâinii
determinante. Iată de ce este o mare greşeală ca un copil stângaci să fie forţat să deseneze, scrie
cu dreapta, deoarece este obligat practic să gândească şi să acţioneze altfel decât este el
programat să o facă.
Care este deosebirea copiilor stângaci de cei dreptaci? Deosebirea constă în
funcţionarea specifică a creierului la aceşti copii. La copiii stângaci predomină activitatea
emisferei drepte responsabilă de orientarea în spaţiu, de imaginaţie, de creaţie, spre deosebire
de dreptaci, unde funcţia de bază îi revine emisferei stângi fiind responsabilă cu logica,
analitica, funcţiile verbale.
În cazul ambidecştrilor, emisferele sunt la fel de active. Un copil stângaci este absolut
normal. Gradul de inteligenţă al acestuia poate fi la fel ca al oricărui copil dreptaci. Primele
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semne ale stângăciei apar în copilăria timpurie, când se pot observa în micile activităţi
cotidiene utilizarea cu predilecţie a mâinii sau piciorului stâng.
Copilul întinde mâna stângă spre jucărie, ţine lingura, creionul sau pensonul cu aceasta.
Deşi dacă încercăm să-l obişnuim a lucra cu mâna dreaptă, el perseverent apucă cu cea stângă.
Odată descoperiţi, stângacii trebuie lăsaţi aşa! Chiar mai târziu când încep să exerseze
grafismele aceştia trebuie ghidaţi cu multă răbdare!
În studiile de specialitate s-a demonstrat că stângacii sunt mai creativi, au o imaginaţie
mai bogată şi de cele mai multe ori găsesc soluţii inedite la probleme faţă de dreptaci care sunt
analitici, calculaţi. Dovadă a normalităţii stângacilor , ba chiar a gradului de inteligenţă pot fi
oamenii de ştiinţă, istorie, cultură: Picasso, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Raphael, etc.
Din activitatea practică la grupă am observat că stângacii se deosebesc de semenii lor
prin particularităţi individuale ca : încăpăţânare îndelungată( Lorena M, Maria L., Theodor A.),
talent artistic (Maria N, Cezara F., Ioana H., Romina), emotivitate sporită (Adrian M, Maria L,
Lorena M.), capacităţi muzicale ( Cezara F. ).
Lateralitatea cerebrală dreaptă, ce este specifică pentru stângaci, implică rareori
dificultăţi de natură funcţională care pot duce la apariţia unor handicapuri de limbaj – greutăţi
în pronunţia diferitelor sunete, pronunţie incorectă atunci când copilul nu este lăsat să se
dezvolte cum este el şi se încearcă transformarea lui în dreptaci.
EDUCAŢIA COPILULUI STÂNGACI (metode de lucru)
Pentru a determina stângăcia copiilor (atunci când nu este bine determinată partea
dominantă) am folosit la grupă unele probe ţinând cont de următoarele reguli:


fiecare însărcinare se propune sub formă de joc;



nu se atrage atenţia copilului cu ce mâna să acţioneze;



toate obiectele se aşează în faţa copilului înainte de a începe proba.

La grupă am folosit următoarele probe:
* Aruncarea mingii: Se aruncă o minge spre picioarele copilului şi se observă cu ce
picior o loveşte .
* Ridicarea obiectului: Se aranjează pe covor sau pe masă câteva obiecte(mingi, cărţi,
jucării, etc). Se propune copilului să ridice obiectul care-i place. Mâna cu care ridică obiectul
este măna dominantă.
* Dezlegarea şireturilor: Se dau nişte jucării care au şireturi legate sau un pantof din
carton şi se cere copilului să dezlege şiretul.
* Deschiderea cutiilor: Două sau mai multe cutii, borcane, etc se propun pentru
deschidere. Mâna dominantă îndeplineşte sarcina.
* Ordine la jucării: Observăm cu ce mână apucă preşcolarul obiectele, jucăriile.
* Aplauze: observăm cea mai activă mână, cea care îndeplineşte mişcările de lovire
asupra palmelor mâinii secundare.
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CUM NE COMPORTĂM CU UN COPIL STÂNGACI?
Atunci când comunicăm cu un copil stăngaci manifestăm nu numai atenţie individuală
dar şi o stimulare permanentă. Activând cu aşa copii trebuie să fim răbdători deoarece aceştia
trebuie să utilizeze mâna în mediul pregătit pentru dreptaci. De exemplu când folosesc
foarfecele, stângacii întâmpină greutăţi iar educatorul sau părintele trebuie să explice şi să
demonstreze cu tact cum se foloseste acesta, ei oferind permanent exemplul propriu.
Dragostea părinţilor şi educatorilor, înţelegerea şi susţinerea lor vor ajuta copilul să se
simtă parte integră a acestei societăţi. Fiind copii sensibili şi emotivi, stângacii suferă de frici,
visuri urâte, chiar de coşmaruri. Ei se simt în largul lor şi sunt mai degajaţi în timpul activităţilor
plastice, a activităţilor artistice.
Instruind şi crescând copilul stângaci este bine să ţinem cont de următoarele lucruri:
- să fim binevoitori şi sensibili cu el, luând în consideraţie emotivitatea sporită de care dau
dovadă;
- să fie lăsat aşa cum e el, să nu se încerce transformarea lui în dreptaci;
- să se propună copilului cerinţe adecvate, nu exagerate şi să nu fie comparat cu ceilalţi copii;
- să-i se acorde suficient timp şi încredere în forţele proprii;
- să nu i se promită recompense de ordin material- adevărata răsplată o reprezintă bucuria
adulţilor faţă de micile progrese şi mândria copilului când observă că reuşeşte să se descurce
singur.
Când ai lângă tine un copil stângaci poţi încerca pe cât posibil să îi adaptezi mediul
astfel încât să nu se simtă un ciudat:
* la masă, asează-i tacâmurile pe partea stângă;
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lumina pentru scris sau citit va trebui să îi cadă din partea dreaptă;



cumpără-i foarfecă şi ascuţitoare special adaptate;



discută cu părintele / cadrul didactic despre nevoile diferite pe care copilul le are;



scrisul cu stiloul poate fi dificil pentru un stângaci, deoarece poate întinde cerneala;
discută cu profesorul să îi permită să folosească pixul sau rollerul;



ori de câte ori îi arăţi cum se face o activitate, aşază-te în faţa lui, nu alături, astfel încât
mişcările tale sa fie executate în oglindă;



evită caietele cu spirală;



în alegerea sporturilor pe care să le practice, ţine cont că cele cu mingea sau care
folosesc coordonarea mână-ochi sunt disciplinele în care stângaciul excelează;



nu forţa copilul să îşi folosească doar mânuţa dreaptă, ci lasă-l să se folosească de acea
parte de corp şi va avea cu adevărat performanţe în domeniile care îl pasionează;
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În orice caz, a fi stângaci nu are legatura cu educația. De aceea, este inutil să îl forțați
pe copil să devină dreptaci. Dimpotrivă, este mai bine să îl sprijiniți, astfel încât să nu devină
complexat de aceasta trăsătură.
Copilul trebuie să cunoască faptul că este stângaci şi nu dreptaci ca şi ceilalţi copii şi să
perceapă folosirea mâinii stângi în mod normal, nu ca fiind o anomalie.
Lăsând copiii aşa cum sunt, creând condiţii de manifestare cu mâna preferată, vom
dezvolta la ei încrederea în sine, în forţele proprii, autoapreciere şi comportament adecvat.

Cunoaşterea copiilor prin intermediul părinţilor
prof. Corina Andrei
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Botoşani
Se scrie foarte mult despre copii, accentuându-se aspectul miraculos al profesiei de
părinte. Foarte puţin se vorbeşte însă despre momentele în care nu poţi accepta unele lucruri
făcute de propriul copil, despre momentele în care nu ştii cum să procedezi în anumite situaţii.
Şi…, dacă tot suntem dascăli, dacă noi suntem aceia care aprindem scânteia în minţile
învăţăceilor noştri, haideţi să-i ajutăm şi pe părinţii lor să-şi înţeleagă copiii.
Consider util să ştii cum să colaborezi cu propriul copil, să ştii să-l asculţi, să-l înţelegi,
pentru că adesea devenim părinţi fără să ştim prea bine ce e necesar să facem pentru a stabili
şi apoi menţine o bună relaţie cu copiii noştri.
Fiecare părinte doreşte să aibă un copil ascultător, ordonat, cuminte, cu un
comportament responsabil etc
Apare întrebarea dificilă: Cum realizăm acest lucru ?
Putem să-i ajutăm pe părinţi să-şi cunoască mai bine copiii, să devină mai toleranţi în
tot ceea ce este legat de copiii lor. Nu putem avea pretenţia de a oferi „soluţiile” tuturor
problemelor care apar, dar putem oferi motive de a reflecta asupra unor aspecte controversate
şi greu rezolvabile în practică. Aceste demersuri nu necesită resurse temporale şi nici locaţii
pretenţioase, ci se pot realiza în cadrul şedinţelor cu părinţii, iar rezultatele pot fi
excepţionale…
Vă propun, în acest sens, un posibil demers de consiliere a părinţilor şcolarilor mici:
Denumirea activităţii: A FI PĂRINTE…
Grup ţintă: părinţi ai elevilor claselor primare
Scop: Prezentarea sarcinilor şi acţiunilor de natură educativă, necesare tuturor părinţilor, fără
nici o discriminare, acoperind toate dimensiunile, activităţile şi competenţele educative.
Obiective:
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Exprimarea părerilor personale referitoare la modalităţile de cunoaştere a copilului.



Motivarea rolului părinţilor în devenirea ulterioară a copilului său.

Materiale necesare: pliante, chestionare, flip chart.
Metode folosite: explicaţia, brainstorming-ul, exerciţiul, jocul de rol, tehnica realizării
ciorchinelui.
Descrierea activităţii:
Concepte cheie: părinte, calităţi părinteşti, responsabilităţi.
Activitatea nr. 1
Chestionar pentru părinţi:
1. A fi părinte înseamnă…
2. A fi părinte este o calitate sau o profesie? Argumentaţi alegerea.
3. Consideraţi că aţi fost pregătit atunci când aţi devenit părinte? Ce ştiaţi despre
această calitate/profesie?
4. Care credeţi că ar trebui să fie calităţile unui părinte? Vă aparţin şi dumneavoastră?
5. Aveţi timpul necesar, răbdarea, dispoziţia pentru a comunica?
6. Sunteţi autoritar? Ce fel de autoritate promovaţi? Este constantă sau nu? Cum
acceptă copilul această autoritate? Ce reacţii are?
7. Aţi regretat vreodată reacţia faţă de copilul dumneavoastră? Aţi recunoscut faţă de
el acest lucru?
8. În ce măsură relaţiile dintre părinţi influenţează copilul?
Activitatea nr.2
Ce ne dorim de la copilul nostru?
Se vor enunţa obiectivele frecvent formulate de părinţi atunci când vorbesc despre
devenirea copilului lor. Se vor analiza metodele folosite pentru realizarea obiectivelor propuse.
Analiza activităţii va urmări:


Determinarea părinţilor în a formula „obiective” realiste vizând devenirea copiilor lor.



Dezbaterea comportamentului părintelui în relaţia cu copilul,.



Modul în care este folosit timpul alocat copilului.
MATERIAL INFORMATIV PENTRU PĂRINŢI
Copiii trebuie crescuţi pentru ei, nu pentru părinţi.
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Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi. Rădăcini că să ştie unde le este casa şi
aripi ca să zboare în alte părţi, unde să le arate celorlalţi ce au învăţat. (Canfield, J. , Hansen,
M.).
Familia – grup social, ai cărui membri sunt legaţi prin raporturi de vârstă, căsătorie sau
adopţie, care cooperează sub raport economic şi au grijă de copii.
Părinte – tată, mamă (Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 2000, p.422).
Profesia de părinte se dobândeşte fără examen de admitere, dar ulterior părinţii sunt
supuşi unui neîntrerupt examen atât de către societate, cât şi de proprii copii.
Acţiunea educativă înseamnă creştere, dezvoltare, formare, socializare, culturalizare.
Pentru a obţine rezultate bune în munca sa, părintele trebuie să probeze următoarele calităţi:
Consecvenţă. Educaţia nu poate da rezultate dacă părintele:


îşi schimbă mereu atitudinea faţă de copil, după diverse stări emoţionale;



ameninţă, fără să facă nimic din ce spune;



tratează aceeaşi faptă când cu severitate când cu indulgenţă;



îşi neglijează copilul, uneori ignorându-l;



impune restricţii nemotivate.

Înţelegere. De ce adulţilor li se permite să aibă indispoziţii, dorinţe, toane? Copilul îşi
adresează adesea această întrebare, atunci când părintele îl obligă să facă un anumit lucru
împotriva voinţei sale. Există cazuri în care copilul nu doreşte să mănânce un anume fel de
mâncare, pentru că fie nu-i place, fie nu are dispoziţia necesară. În această situaţie, părintele
în loc să-l oblige, îi va arăta că este spre binele lui, argumentând de ce, în ce fel, cu ce efect.
Autocontrol. Există părinţi care se înfurie repede. La cea mai mică abatere a copilului
îi adresează acestuia cuvinte urâte, jignitoare, îl ameninţă. Aceste atitudini nu duc de cele mai
multe ori la îndreptarea comportamentului.


Dacă la cea mai mică greşeală este pedepsit, urmarea firească va fi apariţia
sentimentului de ură şi a dorinţei de răzbunare. Se ştie că prea multă severitate dăunează
educaţiei.



Vorbele, tonul şi atitudinea sunt hotărâtoare în apropierea sau îndepărtarea dintre
părinte şi copil.

NU UITAŢI!
Părinţii trebuie:
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Să fie călăuze, să ofere sprijin moral şi material.



Să-şi asculte copilul, încercând să se transpună în situaţia acestuia.



Să se intereseze de problemele copilului, dar nu pentru a critica, ci pentru a descoperi
ceea ce este util.
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Să fie cât mai flexibili, dispuşi să-şi modifice opiniile, deoarece copilul poate deţine
informaţii şi experienţe pe care ei, nu le au.



Să evite conflictele, atunci când părerile sunt contradictorii.



Să se gândească mereu la efectele oricărei reacţii.



Să ofere întotdeauna variante de gândire şi acţiune.



Să determine răspunsul cel mai apropiat de capacitatea de înţelegere şi aşteptările
copilului.
Părinţi separaţi:

Copiii nu doresc niciodată separarea părinţilor lor. Chiar atunci, când divorţul părinţilor
devine o realitate, copiii se întreabă cum îşi pot ajuta părinţii să rămână împreună.
Reacţiile posibile ale copilului şi părinţilor după producerea divorţului:
Copilul refuză să-şi viziteze părintele plecat.
Părintele care păstrează copilul crede că reacţia este:


rezultat al fricii, supărării, lipsei de afecţiune, indiferenţă faţă de cel plecat;



semn de lipsă de îngrijire adecvată a copilului, atunci când acesta se află la celălalt
părinte.
Părintele plecat crede că reacţia copilului reprezintă:



rezultatul îndoctrinării aplicate de părintele la care a rămas copilul;



teamă faţă de o posibilă pedeapsă sau respingere din partea părintelui căruia îi este
încredinţat.
Copilul este nerăbdător să-l viziteze pe părintele absent.
Părintele care păstrează copilul crede că reacţia este:



încercare de corupere a copilului de către părintele plecat.



răsfăţ din partea părintelui plecat.
Părintele plecat crede că reacţia copilului este rezultatul:



puternicului ataşament al copilului fată de el;



bucuriei de scăpa de părintele care îl îngrijeşte prea puţin sau îl neglijează.

Copilul are un somn agitat, manifestă neastâmpăr, stăride nelinişte , după vizitele
la celălalt părinte.
Părintele care păstrează copilul crede că reacţia este:
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rezultat al influenţei negative a celuilalt părinte.
Părintele plecat crede că reacţia exprimă:



nefericirea copilului că locuieşte cu celălalt părinte;



nevoia copilului de petrece mai mult timp cu el.

Aplicaţie: Care dintre reacţiile prezentate vă sunt cunoscute în mod direct /
indirect?Aţi încercat să lămuriţi în vreun fel situaţia? Cum?
Activitatea nr. 3
Participanţii vor alcătui, grupaţi câte doi, câte un ciorchine, care are ca punct de plecare
cuvântul „părinte”.
Argumentaţi modul în care colaboraţi cu copiii dumneavoastră în diferite situaţii.
Analiza activităţii:


Surprinderea calităţilor părinteşti.



Modalităţi prin care părinţii pot cunoaşte copiii.



Rolul părinţilor.

Citiţi şi reflectaţi asupra următoarelor idei:
1. Copiii nu pot lua decizii bune, întrucât ei nu au maturitatea necesară.
2. Copiii pot lua decizii bune, dacă sunt bine informaţi.
3. Adevărata educaţie a copiilor – exemplul părinţilor.
4. Iubeşte pe copilul tău cu mult mai mult decât pe tine!
5. Este important ca mama să transmită copilului încredere în viaţă, nu anxietate, iar tatăl
să aibă o atitudine răbdătoare, tolerantă, nu ameninţătoare şi autoritaristă!
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Metode şi instrumente de cunoaştere psihopedagogică a şcolarului de clasă
pregătitoare
prof. Teodor Andrei
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Botoşani
În condiţiile coborârii pragului de debut şcolar, de la 7 ani la 6 ani, analiza adaptării
şcolare se impune a fi realizată dintr- o perspectivă nouă, interdisciplinară, psihopedagogică
şi medico- sanitară.
Pregătirea copilului pentru adaptarea şcolară – parte integrantă a adaptării socialeîncepe încă din familie, fiind continuată în următorii ani de grădiniţă, apoi de şcoală.
Elevii de clasa pregătitoare vin la şcoală cu fel de fel de imagini despre ceea ce se
întâmplă în acel loc minunat cu bănci şi manuale, peste care domină ca „un magician” ,
dascălul, pe care-l urmăresc în primele zile cu ochii mari, plini de curiozitate amestecată cu
oarecare teamă şi pe care-l vor doar în preajma lor.
Fetiţele prezintă la debutul şcolarizării calităţi de adaptabilitate care aparţin nivelului
lor de dezvoltare sau sunt superioare acestuia. Ele se adaptează mai uşor decât băieţii, excelează
prin fluiditate verbală, imaginaţie, sunt mai voluntare, manifestă un autocontrol ridicat, sunt
mai volubile, ceea ce facilitează capacitatea de a se face acceptate în grup.
Băieţii manifestă adesea tulburări de adaptare. Această realitate este independentă de
particularităţile cognitive, având legătură cu comportamentalul, cu particularităţile
psihomotorii care se manifestă la băieţi mai evident decât la fetiţe.
În aprecierea conduitei adaptative a copilului, vârsta este mai puţin luată în considerare.
Ea are însă un rol foarte important şi nu trebuie neglijată deloc în condiţiile în care avem în
clasă elevi care abia au împlinit 6 ani şi elevi pe care doar câteva luni îi despart de 8 ani.
Experienţa la catedră mi-a demonstrat că adaptarea fiecărui elev la cerinţele şcolii se
face diferit de la elev la elev, de la o generaţie la alta, că ea depinde de factori externi şi de
structura psihică a fiecăruia.
Cunoaşterea acestora în cât mai mare măsură posibilă, la început de viaţă şcolară, ne va
ajuta să realizăm o integrare mai rapidă şi mai armonioasă în procesul de învăţare şi, implicit,
ne va conduce la prevenirea insuccesului şcolar.
Învăţătorul competent ştie că elevul nu este o noţiune abstractă, ci o realitate vie. El
vine la şcoală nu numai cu inteligenţa sa, ci cu întreaga sa personalitate, cu emoţiile şi interesele
sale, de aceea va trata diferenţiat fiecare copil folosind un bogat arsenal de procedee şi tehnici.
Atitudinea învăţătorului în primele zile de şcoală este hotărâtoare. Ele trebuie să-i
inspire copilului încredere, dar şi să reuşească să-i trezească interesul şi plăcerea pentru
activitatea şcolară, cunoscut fiind faptul că primele zile de şcoală pot inhiba foarte uşor elevii.
Perioada de cunoaştere are menirea de a facilita drumul şcolarului spre cunoaşterea de
sine, spre cunoaştere celorlalţi, spre cunoaşterea ştiinţifică. Şcolaritatea îi creează copilului
situaţii inedite, cărora el trebuie să li se adapteze. Apar însă şi dificultăţile de adaptare,
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dificultăţi care emerg din specificitatea demersurilor didactice, deşi jocul ocupă rolul
primordial în învăţare iar timpul destinat relaxării este gestionat eficient.
Am constat, în activitatea desfăşurată până acum cu elevii acestei generaţii, că
dificultăţile de adaptare s-au modificat în concordanţă cu realităţile sociale. De la timiditatea
excesivă manifestată până nu de mult de foarte mulţi şcolari semnalăm o vioicine
comportamentală efervescentă, de la exprimarea monosilabică s-a trecut parcă la un
comportament lingvistic raţional. Cei mai mulţi dintre şcolarii noştri sunt copii unici. În jurul
lor gravitează întrega familie şi implicit întregul univers apropiat. Aceştia au şi la şcoală un
comportament egocentric. Vor totul. Li se cuvine totul. Verbele lor preferate sunt a vrea şi a
trebui utilizate permanent la indicativ prezent, într-o formă imperativă însă. Dificultatea vine
din acest imperativ vreau.
Elevul contemporan comunică asertiv cu colegii săi, dar şi cu învăţătorul. El poate rosti
cu uşurinţă şi cu hotărâre nu vreau sau de ce trebuie?, iar dascălul trebuie să-i demonstreze cu
toleranţă necesitatea implicării active în fiecare activitate de învăţare. În asemenea situaţii,
trebuie să stabilim cauzele, etiologia stării comportamentale pentru a putea depăşi momentul
de criză. Individualizându-le demersurile didactice, folosind metode şi procedee adecvate
reuşim să-i cunoaştem pe elevii noştri, ne lăsăm exploraţi de ei, ca prin efort comun efortul
adaptativ să fie facil.
Desigur nu i se poate cere învăţătorului să folosească metodele care necesită
specializare în psihologie, sociologie sau chiar medicină şi un buget temporal uriaş, dar
profesia sa, formaţia sa intelectuală îi permit accesul la metode ca: observarea sistematică,
chestionarul, scările de apreciere, conversaţia, testele sociometrice.
Inainte de prezentarea unor metode specifice de cunoaştere ţin să amintesc că psihologia
este o ştiinţă probabilistică, de aceea diagnosticul nu va fi definitiv, ci doar un pronostic care
va trebui elaborat pe termen scurt, pentru a evita erorile predictive datorate evoluţiei în timp a
subiecţilor.
Metodele de cunoaştere se împart în:
- metode clinice (observaţia, convorbirea, metoda biografică);
- metode psihometrice sau experimentale (experimentul, testul, chestionarul).
Diferenţa dintre cele două metode apare în funcţie de scopul urmărit, de gradul de
precizie şi obiectivitatea în cunoaştere.
Metoda observaţiei constă în urmărirea atentă şi sistematică a comportamentului unei
persoane cu scopul de a sesiza aspectele sale caracteristice.
Observaţiile pot fi spontane prin sesizarea calităţii prestaţiilor, greşelilor celor mai
frecvente manifestări de indisciplină sau neatenţie şi sistematice urmărindu-se identificarea
fiecărei surse de eroare.
Obsevaţia sistematică debutează cu stabilirea scopului, se face în condiţii cât mai variate
şi se notează cât mai exact faptele pentru a putea fi separate în interpretări corecte.
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Observaţia nu se încheie după înregistrarea datelor, ci continuă cu interpretarea acestora
pentru a diferenţia aspectele esenţiale de cele aparente, neesenţiale. Interpretarea corectă se va
putea realiza numai prin raportarea unei conduite la ansamblul informaţiilor consemnate.
Pentru uşurarea interpretării se poate apela la tabele de analiză a comportamentului.
În interpretarea observaţiilor trebuie să se ţină seama de situaţie, de atitudinile
subiectului, pentru a nu scăpa motivaţia actelor de conduită. Pentru clarificare, informaţii utile
aduce convorbirea.
Convorbirea este conversaţia între două persoane, desfăşurată după anumite reguli
metodologice, prin care se urmăreşte obţinerea unor informaţii cu privire la o persoană, în
legătură cu o temă fixată anterior.
Convorbirea este premeditată, are scop, vizează obiective psihologice, respectă anumite
reguli. Ea poate fi liberă (fără o formulare anterioară a întrebărilor ) sau standardizată
(întrebările sunt fixate dinainte şi nu pot fi modificate în timpul conversaţiei).
Pentru a asigura veridicitatea şi autenticitatea datelor obţinute trebuie să ţinem seama
de următoarele aspecte:
- câştigarea încrederii elevilor,
- menţinerea permanentă a interesului în timpul convorbirii,
- preocuparea pentru stabilirea sincerităţii răspunsurilor,
- observarea atitudinilor şi expresiilor subiectului pe timpul convorbirii,
- evitarea unor întrebări sugestive,
- menţinerea un climat destins, de încredere reciprocă pentru a evita instalarea
emotivităţii,
- asigurarea discreţiei.
Chestionarul este un set de întrebări, bine organizate şi structurate pentru a obţine date
cât mai exacte cu privire la o persoană sau un grup de persoane, şi ale căror răspunsuri sunt
consemnate în scris.
Marele avantaj al chestionarului este că valorizează introspecţia, iar dezavantajul este
că nu suntem siguri dacă persoanele dau raportări ale propriilor simţăminte.
Metoda biografică sau anamneza constă în analiza datelor privind trecutul unei
persoane şi a modului ei actual de existenţă. Metoda poate fi utilizată cu succes în cunoaşterea
psihologică a elevilor, fiind o radiografie a dezvoltării psihice a copilului, în care sunt
evidenţiate cele mai importante momente din viaţa acestuia, aspecte care îşi pun amprenta
asupra evoluţiei sale. Biografia pune în valoare specificul unei persoane, orientările sale,
sensurile particulare pe care le capătă diversele momente ale existenţei.
Procedee specifice metodei biografice:
- analiza unor documente (documente şcolare, fişe medicale etc)
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- analiza produselor activităţii (caiete de teme, desene, etc.)
- analiza cursului vieţii (povestirea de către subiect a întregii sale vieţi)
- analiza unor microunităţi biografice (descrierea activităţilor unei zile de muncă, a
unei zile libere sau de vacanţă).
Dificultatea metodei constă în obiectivitatea cotării şi a sesizării esenţialului, fiind utilă
în diagnosticul psihopedagogic numai dacă datele furnizate de ea vor fi supuse interpretării.
Metoda testelor, deşi este una dintre cele mai folosite metode pentru cunoaşterea
psihologică a persoanei, se recomandă a fi utilizată doar de specialişti. Funcţia principală este
de a măsura diferenţele dintre indivizi sau dintre reacţiile aceluiaşi individ în situaţii diferite.
Testul reprezintă o probă standardizată din punct de vedere al sarcinii propuse spre
rezolvare, al condiţiilor de aplicare şi instrucţiunilor date, precum şi al modalităţilor de cotare
şi interpretare a rezultatelor obţinute.
Se pot distinge mai multe categorii de teste:
- teste de inteligenţă şi dezvoltare mintală
- teste de aptitudini şi capacităţi
- teste de personalitate:


teste obiective de personalitate



teste proiective

- teste de cunoştinţe sau docimologice.
Din dorinţa de cunoaşte mai bine elevii de clasă pregătitoare şi ţinând cont de faptul că
ei se pot exprima cel mai bine prin desen, am folosit testele proiective. Ele joacă un rol
important în diagnosticarea diferitelor trăsături de personalitate ale copilului.
Evident, nu este posibil să obţinem o imagine destul de complexă pornind de la un
singur test, fiindcă nu putem cere de la acesta mai mult decât natura lui poate să dea. Totuşi
există unele foarte bogate în semnificaţii: Testul arborelui, Testul familiei, Testul Casa mea,
proba desenului unui om, etc.
Testul arborelui
Scop: diagnosticarea trăsăturilor de personalitate ale copilului.
Materiale: o foaie de hărtie A4, creion negru
Pe foaie de hârtie albă, format A4, elevii trebuie să deseneze un copac, oricare, şi oricum
doresc.
Folosesc exclusiv creionul şi nu recurg la radieră, oricât de nemulţumiţi ar fi de rezultat.
Interpretarea porneşte de la aşezarea în pagină:
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în colţul din stânga paginii se interpretează ca dorinţă de susţinere, de protecţie şi
condiţionare de trecut;



în colţul din dreapta paginii dorinţă de eliberare;



în centrul paginii independeţă, hotărâre, curaj.
Rădăcinile exprimă pulsul vieţii, forţa, vitalitatea. Sunt desenate doar de copiii fricoşi.

Trunchiul sub formă conică este acceptat ca normal până la 7 ani. După această vârstă,
desenarea trunchiului astfel indică facultăţi mai puţin dezvoltate. De obicei, copiii cu
afectivitate rudimentară fac trunchiuri scurte, iar cei instabili afectiv desenează trunchiuri
foarte lungi.
La copiii cu adaptare bună, trunchiul este uşor înclinat spre dreapta. Înclinarea spre
stânga indică stăpânire de sine.
Coroana oferă cele mai multe indicii despre dezvoltarea intelectuală a copiilor. Aceasta
este primitiv dezvoltată la copiii cu oarecare întârziere de dezvoltare psihică. Acoperirea
ramurilor este frecventă la copiii cu reacţii de apărare excesivă. Coroana largă şi deschisă se
întâlneşte, mai ales la copiii care au capacităţi comunicaţionale deosebite. Copiii cu o viaţă
afectivă bogată, dar şi cei emotivi au tentinţa de a orienta coroana spre stânga. Coroana
desenată central demostrează un echilibru foarte bun, un dinamism constructiv. Copiii agresivi
desenează margini ţepoase, cei cu spirit critic desenează frecvent ramurile arborilor orientate
spre în sus.
Apariţia în desen a frunzelor şi a fructelor este simbolul unei gândiri constructive, a
deschiderii spre comunicare, spre nou.
Testul familiei
Scopul: Sondarea capacităţii de adaptare în familie.
Materiale: o foaie de hârtie A4, creioane colorate.
Se cere elevilor să deseneze familia lor. Desenele ce se obţin se interpretează practic.
Interpretarea interesează: distanţa copilului faţă de părinţi, locul şi poziţia lor faţă de
ceilalţi membri ai familiei.
Interpretarea se referă la:
1. nivelul grafic,
2. nivelul structurii formale,
3. conţinutul.
Pentru nivelul grafic, interpretarea este ca în toate testele proiective: forţa, vigoare,
amploarea, mărimea personajelor desenate. Se consideră:
1. zona de jos a desenului este a atitudinilor primare, a oboselii excesive3, a nevrozelor.
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2. zona de sus a paginii este a imaginaţiei, a proiectelor, a idealurilor. Este zona
persoanelor careidealizează condiţii, evenimente, persoane şi acţiuni.
3. zona din dreapta este a aspiraţiilor prospective, a viitorului, a optimismului
4. zona din stânga este a subiecţilor legaţi de trecut, cu tendinţe regresive, care consideră
prezentul grav şi încărcat de griji.
Tendinţele afective se consideră pozitive prin atenţia mai mare acordată unor personaje.
Această atenţie exprimă o cantitate de investiţii psihice mai mare (ornamentaţia). Tendinţele
afective negative se exprimă prin dezinvestiţii, ce pot merge până la suprimarea prin desen
(opoziţia extremă) prin barare (se desenează, apoi se taie), care exprimă agresivitate.
Testul familiei oferă indicaţii doar prin relaţionarea dintre desenul familiei şi familia
reală.
Datele obţinute trebuie analizate, selectate, privite în semnificaţia lor reală. Cum în şcoli
nu prea sunt psihologi, ce trebuie să facă dascălul?
Evident, cea mai bună şi mai utilă variantă o constituie aceea care presupune prezenţa
în instituţiile educaţionale a psihologului şcolar, care să susţină activitatea învăţătorului.
Însă de cele mai multe ori, învăţătorul trebuie să fie un abil interpret care acordă fiecărei
informaţii valoarea cuvenită şi totodată, se ridică de la diversitatea faptelor concrete la liniile
generale de conduită, specifice copilului cercetat, la depistarea dominantelor.
Cunoaşterea elevilor trebuie să servească la formarea lor.Treptat cunoaşterea trebuie să
devină autocunoaştere şi să ducă la descoperirea de sine fără de care nu există autenticitatea
conduitei şi pasiunea dăruirii, iar formarea să devină autoformare.
Învăţătorul nu are şansa de a conduce cu succes acţiunea didactică, dacă ignoră
personalitatea fiecărui elev şi sintalitatea grupului, a clasei, dacă se călăuzeşte după clişee.
Evident, nu reuşim de fiecare dată, dar a-l ajuta pe un copil, pe toţi şi pe fiecare în parte,
să se integreze în clasa I, să se adapteze regimului de muncă specific acestei etape, este un
obiectiv spre care năzuim cu toţii.

Bibliografie

74



Creţu, Elvira – Probleme ale adaptării şcolare, Bucureşti, Ed. ALL, 1999



Răducu, Ani – Reprezentările copiilor de 6 – 7 ani despre şcoală, Bucureşti, Ed. Tudor,
2005.



Şchiopu, Ursula – Copilul - în faţa şcolii, Bucureşti, Ed. Aramis, 2004.



Dolean, Ioan – Adaptarea copilului şcolar, Iaşi, Ed. Polirom, 2006.

Nr. 14 - martie 2017

Proiecte e-Twinning
Prof. înv. primar Alexandrescu Cătălina
Şcoală Gimnazială Nr.1 Mizil, Prahova
LIGHT AROUND THE WORLD- un proiect e-Twinning din care elevii au învăţat
despre conceptul de lumina din perspectiva mai multor discipline: ştiinţe, desen, fizică, limbi,
religie, muzică. Lumina poate fi descoperită peste tot: atunci când soarele răsare, privim luna
şi stelele noaptea, ne uităm la o pictură sau chiar şi atunci când am citim o poezie sau o descriere
a naturii Proiectul a cuprins mai multe module: prezentarea oraşului , şcolii;stabilirea unui logo;
prezentarea luminii prin tablouri, postere , colaje, fotografii; lumina Universului şi lumina
obţinută prin experimente;lumina în natură;lumina în compoziţiile literare;filmuleţe despre
lumina;alte forme de manifestare a luminii.S-au realizat filmuleţe, fotografii, desene, postere
în urmă activităţilor desfăşurate. La sfârşitul fiecărui modul s-au postat poze, prezentări
multimedia pe spaţiul eTwinnig. Proiectul a fost promovat pe pagină şcolii, blogul clasei,
blogul proiectului,grupul clasei pe facebook, revista proiectului.Pentru realizarea unui logo,
trei copii din fiecare ţară au avut posibilitatea de a vota logo-ul partenerilor din celelalte ţări pe
Doodle.com.S-au folosit diferite instrumente de lucru :Voki, Kizoa, Padleţ, Issu.La finalul
proiectului elevii au reuşit să înţeleagă cu adevărat importantă luminii în viaţă noastră, că ea
este la fel de importantă în fizică, chimie, biologie,artă, cât şi în mântuirea noastră.
Ne-am propus realizarea unor activităţi inovative, creative şi distractive. Elevii au
participat pentru prima dată la o activitate la Planetariul Mobil al Asociaţiei Astronomice Pluto,
primul Planetariu Mobil Digital full HD. Prezentările planetariului, însoţite de explicaţii ale
specialiştilor asociaţiei astronomice, au transformat acţiunea într-o lecţie despre constelaţiile
străbunilor. Copiii au fost fascinaţi de construcţia specială, în formă de cupola de 5 m diametrul,
pe care s-a înfăţişat cu un aparat de proiecţie special aspectul bolţii cereşti cu stelele şi
constelaţiile, precum şi deplasarea aparenţă a acestora, a planetelor, a Soarelui şi a Lunii ).
Întreg Universul a fost “tradus” pe înţelesul copiilor. Am mers împreună cu elevii în parcul din
apropierea şcolii pentru a realiza fotografii cu diferite surse de lumina, desene care exprime
lumina în artă.
Mi-am propus de asemenea, să insuflu elevilor dorinţa de a căuta diferite fenomane
naturale pe care să le studieze individual ca să poată înţelege cu adevărat valoarea acestor
discipline de studiu. In Saptaman Altfel am invitat profesori care predau la gimnaziu,
domnisoara profesoara de desen care a studiat la Universitatea de Arte plastice si design le-a
vorbit despre rolul luminii in arta,domnul profesor de religie le-a explicat importanţa pe care
biserica o acordă conceptului „lumină”, doamna profesoara de biologie le-a explicat ce
insemna procesul de fotosinteza. Elevii au observat cum se dezvoltă plantele în absenţa luminii.
Integrarea în curriculum a proiectului s-a făcut astfel:
- în cadrul orelor de ştiinţe au învăţat despre sursele de lumina naturale şi artificiale.
Elevii au aflat că lumina naturală este o rază care provine de la Soare, iar cea artificială poate
fi creată prin închiderea unui circuit electric, din punct de vedere biologic este factorul principal
al existenţei. Elevii au afirmat că Universul fără lumina ar fi un haos.
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- au învăţat în cadrul orelor de desen că un peisaj va fi mai mult sau mai puţin apreciat
dacă este pus sub diferite lumini.Una din elevele passionate de pictură a realizat câteva lucrări
care să sugereze lumina, iar ceilalţi colegi au realizat desene cu surse de lumina.
- la orele limba şi literatură română au aflat că motivul luminii apare în diferite creaţii
literare- lumina este un simbol al căldurii,al liniştii,al pacei sufleteştii şi al armoniei. Ea
semnifică iubire, speranţa, protecţie. Prin lumina vezi o altă lume,una nouă prin poezie.
- la orele de educaţie tehnologică au realizat machete cu Sistemul solar, colaje cu surse
de lumina.
Elevii clasei a IV-a au făcut parte din Patrula de reciclare a şcolii.Ei au colectat surse
de lumina arse, deoarece îşi doresc să trăiască într-un mediu sănătos. Aceştia au învăţat că
becurile şi neoanele sunt foarte periculoase pentru mediu, întrucât conţin mercur.
Modalitatile de realizare a activitatilor au fost variate. Comunicarea în cadrul
proiectului s-a realizat în mai multe moduri: prin intermediul spaţiului Twin space, pe
facebook, pe mail, pe skipe.La acest proiect au participat parteneri din mai multe ţări:Polonia,
Turcia, Ucraina, Georgia şi mai multe şcoli din România. Întâlnirile cu unii copii din alte ţări
s-au realizat pe Skipe, iar cu cei din România s-a realizat într-unul din parcurile oraşului cu
ocazia zilei de 20 martie Ziua Internaţională a fericirii când au oferit zâmbăreţi trecătorilor
pentru a aduce lumina, bucurie pe chipurile acestora. În cadrul întâlnirilor de pe Skipe elevii sau prezentat, au dat detalii despre şcoală unde învaţă, şi-au împărtăşit din experienţă acumulată
în urmă desfăşurării proiectului. În proiect s-a implicat o mulţime de elevi din diferite clase şi
de diferite vârste. Atât profesorii care au participat la proiect cât şi elevii au format o echipa,
au colaborat, s-au sfătuit şi au oferit sugestii. Proiecte etwinning au un rol important în
dezvoltarea personalităţii elevilor, deoarece îi ajută pe aceştia să relaţioneze, să se descopere
pe ei însăşi. Unii dintre ei mărturiseau că nu credeau că pot purta o conversaţie cu un alt copil
din altă ţară, iar acum sunt mândri că au putut comunica cu elevii din alte ţări. Cooperarea
dintre şcolile partenerea fost eficientǎ şi de bun augur.
Fiind la al doilea proiect ne-a fost mult mai uşor, deoarece eram familiarizaţi şi eu , dar
şi elevii cu diferitele instrumente de lucru Voki, Kizoa, Padleţ, Issu, cu platforma Twin
Space.Am folosit diferite programe Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point,
Microsoft Office Publishe, Paint. Am realizat filmuleţul de prezentare a ţării, oraşului şi şcolii
cu ajutorul programului Kizoa, iar că fundal musical am ales o melodie populară specica
românilor, interpretată de una elevele mele. Elevii s-au bucurat şi au participat cu interes,
deoarece li s-a oferit oportunitatea de a lucra şi acasă, nu numai la şcoală sau în alt cadru
organizat. Folosind resursele TIC am reuşit să le trezesc şi să le menţin interesul pentru
proiect.Am reuşit să realizăm lucruri noi şi interesante.Ceea ce i-a determinat să aibă şi mai
multă iniţiativa în realizarea proiectelor a fost faptul că au obţinut un certificat de calitate pentru
participarea la primul lor proiect e-Twinning.Ei au fost mândri de această performanţă.
Proiectul a fost iniţiat de o profesoară din Turcia. Mi s-a părut foarte interesantă tema,
de aceea m-am documentat foarte mult înainte de a mă implică în proiect şi în timpul
desfăşurării proiectului pentru a le putea împărtăşi elevilor mei , dar şi partenerilor ce înseamnă
pentru noi lumina.
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Lumina a fost parte din aspectele cele mai importante ale vieţii şi a jucat un rol
important în existenţa umană. Astăzi încă, viaţa noastră este condusă de lumină şi întuneric,
aşa cum majoritatea dintre noi se scoală de dimineaţă şi se culcă seara. Muncim în timpul zilei
şi dormim în timpul nopţii.
Indiferent, dacă suntem oameni de ştiinţă sau oameni simpli, putem să identificăm cu
adevărat valoarea acestui concept şi ne-am putea imagina ce s-ar întâmpla dacă dintr-o dată ar
dispărea din Univers acest concept.
Cele mai bune rezultate la înţelegerea importanţei acesui concept au stat activităţile
practice pe care elevii le-au desfăşurat, atât ajutaţi de mine, cât şi activităţile realizate acasă.
Cu toții au fost încântați de cât de bine se pot ilustra o mare varietate de elemente doar
jucându-se cu degetele,au urmarit teatru de umbre și au fost uimiti când ei au exersat singuri
umbrele, lăsând deoparte televizorul sau calculatorul. Spectacolul a fost unul pentru minte și
suflet, pentru copiii curioși și veseli, ce știu să descopere lumea mereu cu zâmbetul pe buze,
copiii extraordinari de la care noi, cei mari, avem mereu ceva de învățat.

Activitatea extraşcolară - mijloc de stimulare a creativităţii elevilor
Prof. înv. primar Ardelean Amalia Loredana
Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia

Activităţile extracurriculare - activităţi complementare activităţii de învăţare realizată
la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale
ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util,
orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la
formarea personalităţii.
Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea
lor de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească
singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.
Aceste activitati contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului
lor liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul
lecţiilor. Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele
de organizare a activităţilor.
Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele
didactice, în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor.
Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism,
cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
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De aceea, şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele
mai variate forme.
Creativitatea este un proces complex, care angajează întreaga personalitate a elevului,
ce urmează a fi dezvoltată pe diferite căi, dar pentru a putea dezvolta cu adevărat eficient acest
potenţial creativ al elevilor trebuie mai întâi înlăturate o serie de bariere, de blocaje, cum ar fi:
Blocajele culturale: conformismul (atât la nivelul elevului cât şi al cadrului didactic)
- neîncrederea în fantezie şi preţuirea exagerată a gândirii logice.
Blocajele metodologice: rigiditatea tiparelor (algoritmilor) – care închistează gândirea,
fixitate funcţională (folosirea obiectelor doar în scopul pentru care au fost create deşi ele ar
putea oferi lejer şi alte utilizări) şi critica prematură.
Blocaje emotive: teama de a nu greşi; graba de a accepta prima idee; descurajarea
rapidă; tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii.
Un profesor care va reuşi să elimine din calea elevilor săi aceste blocaje, să se deschidă
odată cu ei spre creativitate, ieşind din tiparele învăţământului formal va avea cea mai mare
satisfacţie sufletească atunci când, peste ani, îşi va vedea „copiii” mari creatori ai societăţii
omeneşti.
Una din activităţile extraşcolare realizate a fost şi proiectul numit “PROCIVISM”, al
cărui scop a fost iniţierea unei mişcări comunitare, de promovare a stilului de viaţă sănătos,
într-un mediu sănătos, printr-un comportament activ,responsabil, pro social, pro ecologic si
pro-umanitar.
Obiectivele urmărite au fost :
- conştientizarea şi asumarea responsabilităţii protejării mediului de către elevi;
-adoptarea iniţiativei individuale şi de grup şi dezvoltarea creativităţii;
-încurajarea elevilor în găsirea de soluţii în rezolvarea problemelor legate de mediu, la
nivel local şi naţional;
-formarea unei atitudini ecologice active ;
-implicarea activă a elevilor in activităţi de protejare a mediului printr-o abordare
diversă: activităţi de creaţie tehnico-ştiinţifice şi aplicative, activităţi artistice, activităţi practice
vizând înfrumuseţarea şcolii, a sălii de clasă ,a localităţii;
-formarea abilităţilor de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie, carton , PET-uri;
Toate sectiunile concursului au promovat originalitatea, creativitatea participantilor:
Astfel, secţiunea cultural-artistică a constat în realizarea unei fotografii artistice
sugestive, cu privire la tema proiectului, însoţită de un mesaj din 15-20 cuvinte, în crearea de
calambururi privind promovarea unui comportament ecologic sănătos, în crearea unor
materiale PowerPoint educative, care să cuprindă un număr de 15-20 slide-uri.
Un punct de atracţie pentru majoritatea celor implicaţi a fost Carnavalul Eco, activitate
care a constat în crearea unor costume şi măşti din material reciclabile. Carnavalul a fost o
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manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Participanţii au purtat costume
întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol a stimulat imaginaţia elevilor. Element
dominant al carnavalului a fost dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice.
Elevii au avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului , cât şi în
interpretarea/realizarea unor monologuri.Valoarea estetică a fost sporită şi de cadrul
organizatoric: grădina şcolii , amenajată în chip sărbătoresc.
A fost un succes extraordinar, o trăire minunată, acest carnaval reuşind să trezească o
emoţie puternică în sufletul spectatorilor. Reuşita acestuia a produs ecou în public, iar reacţia
promptă a spectatorilor i-a stimulat pe copii să dea tot ce sunt în stare. În asfel de concursuri,
copiii trăiesc autentic, spontan şi sincer .
Tot la această secţiune, elevii au creat din materiale reciclabile diverse jucării cu care
au înfrumusetat sala de clasă şi localul şcolii. Cele mai reuşite au fost vândute la un Târg de
jucării ecologice, cu banii câştigaţi elevii achiziţionând tomberoane necesare colectării
selective a deşeurilor.
Secţiunea aplicativ-ştiinţifică a presupus un studiu de caz- găsirea soluţiilor în
rezolvarea problemelor legate de mediu, la nivel local/naţional, precum şi acţiuni de plantare
de flori/copaci în grădina şcolii.
Această activitate-concurs, cu premii, a fost atractivă, stimulativă, a dat posibilitatea
copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, presupunând originalitate, creativitate
inovaţie
Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să
încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii
care să nu exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să
stimuleze încrederea în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă.
Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască
pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi
sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin diferite
creaţii. Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile
generează produse noi şi valoroase pentru societate. Rezultatul actului lor creator devine astfel
cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în
cadrul activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult
modul de gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un
feed- back pozitiv.
Bibliografie
1. Livia Decun, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea procesului de
învăţământ, în Învăţământul Primar nr. 4/ 1998
2. Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în
optimizarea procesului de învătământ
3. Site – ul didactic ,,www.didactic.ro”
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Tradiţie şi modern în învăţământul românesc
Prof. Albulescu Cornelia
Şcoala Gimnazială nr. 24 Timişoara
Educaţia înseamnă iluminarea fiinţei, scoatere la suprafaţă a adevărului şi înţelegere.
Prin educaţie, omul se eliberează de întunericul din el şi din jurul său, intrând în sfera luminii
adevărului, a binelui, a dreptăţii, într-un cuvânt, a valorii.
Până la a-şi da cu părerea învăţătorii şi profesorii despre cum este bine să fie crescut un
copil, se ocupă de el părinţii, fraţii sau bunicii. Oricât de sofisticate ar fi prescripţiile
profesioniştilor, nu se poate nega valoarea primelor orientări, emise în cadrul intim, familial.
Oricât de amplă şi de sofisticată ar fi educaţia realizată de către şcoală, nu se pot neglija în nici
un caz ,,cei şapte ani de acasă ...’’
Există, cu siguranţă, o pedagogie populară, o platformă ideatică ingenuă ce răspunde la
dilemele modelării umane.
Pedagogia populară s-a ivit şi s-a impus înaintea celei instituţionalizate, formalizate.
Transmis intuitiv sau pe cale orală, etosul pedagogic acompaniază în mod evident întreaga
existenţă a individului, din leagăn până la mormânt. Pedagogia bunului-simţ nu străluceşte prin
exemplaritatea sa teoretică, ci prin subtibilitatea răspunsurilor concrete, prin bogăţia şi
adecvarea lor la chemările realităţii prin funcţia sa înrăuritoare, de anticipare sau cenzurare a
actelor pe care urmează să le facem. Ce poate fi mai demn de respectat de cât crezuri cum ar
fi : ,,Omul cât trăieşte învaţă’’, ,,Învăţătura bună e pe cap cunună’’, ,,A-nvăţa de mititel este
mult mai uşurel’’, ,,Ce înveţi la tinereţe aia ai la bătrâneţe’’, ,,Frumuseţea vestejeşte, iar
înţelepciunea creşte’’, ,,Multe greşeşti, multe înveţi’’ etc.
Dezvoltarea educaţiei, în general, şi cea a învăţământului, îndeosebi, au determinat
apariţia treptată, în fiecare ţară, a unui ansamblu de instituţii şcolare de diferite grade, profile
şi forme, care au alcătuit sistemul de învăţământ al acelei ţări.
Sistemul de învăţământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere si
dinamism faţă de nou, dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economicosociale cu progresul ştiinţifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile poporului ştiintifico-tehnic şi
cultural, cu aspiraţiile poporului român, în condiţiile societăţii civile şi a statului de drept,
democratic.
Reforma învăţământului se înscrie în actualul context politic şi economico-social ca o
tactică folosită de societate în cadrul strategiei naţionale globale care vizează ca obiectiv
remodelarea comportamentului pedagogic în perspectiva amplificării randamentului în
prestaţia efectuată. Educatorul este agentul uman care mediază decisiv orice schimbare /
inovare în cadrul învăţământului.
Direcţiile esenţiale ale reformei învăţământului din România sunt următoarele :
- schimbări de natură axiologică şi metodologică (autonomia persoanei, capacităţi
creative, angajare şi responsabilităţi profesionale, modele de clasificare morfologică şi
taxonomică a obiectivelor.
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Să educi cu adevărat înseamnă să trezeşti îl cel de lângă tine acele resurse care-l pot
împlini şi ridică, înseamnă să-l conduci pe celălalt spre descoperirea de sine, dându-i un imbold
felului său de a fi, nu direcţionat de către tine, ci de ceea ce descoperă el că i se potriveşte, nu
oferindu-i adevărul de-a gata, ci indicându-i direcţia posibilă pentru a-l găsi.
Trebuie să fii de acord că preceptele avansate de tine nu coincid întodeauna cu ceea ce
el poată să facă, unele dintre ele limitându-i evolutia. Principiul de bază ar fi eliberarea lui de
constrângerile tale sau ale altora, pentru a le descoperi şi respecta ... pe ale lui.
Învăţarea presupune şi mister, şi un mare paradox, ea înseamnă şi dezvăţ, împotrivire,
încălcare a regulilor venite din afară. Pe lângă regula ascultării şi supunerii, educatorului
trebuie să i se recunoască şi dreptul de a încălca, de a construi un set de norme personale, în
acord cu ceea ce el poate şi speră să întreprindă. Acesta nu trebuie să conducă la o libertate
exagerată, ci la o asumare cât se poate de responsabilă a propriului destin. Libertatea persoanei
este derivată şi câstigată din felul cum are loc raportarea la obligaţiile ce decurg din ecuaţia de
mai sus.
- îmbogăţirea şi dersificarea curriculum-ului ( reevaluarea şi perfecţionarea
disciplinelor consacrate, introducerea unor noi obiecte de învăţământ – educaţia ecologică,
educaţia pentru pace, sunt domenii noi de cunoaştere ) ;
- reevaluarea funcţiilor aplicative ale conţinutului ( ridicarea statutului activităţilor
practice ; practica trebuie să aibă o programă, metode şi conţinuturi proprii ) ;
- asimilarea perspectivei interdisciplinare, a predării integrale a ştiinţei.
- introducerea programelor diferenţiate de studiu – organizarea modulară (tratarea
diferenţiată a elevilor, variaţia timpului şi a sarcinii de învăţare, asigurarea unui minimum
comun de performanţe şcolare – baremuri şcolare minimale ) ;
- informatizarea învăţământului. Se ştie că tinerii şi copiii sunt atraşi de cultura digitală
şi de suporturile tehnice ce o promovează. Nu putem spune exact cât de mare este această latură
a culturii, dar există, ne invadează, ne infestează. Din punct de vedere expresiv, cyber cultura
este mai aproape de interesele tinerilor, prezentându-se sub formă de jocuri, videoclipuri, chaturi, etc.
Pot fi identificate şi suporturi aparent tradiţionale, dar care sunt acaparate de noile
tehnologii digitale.
Din punct de vedere educaţional, Internetul constituie o oportunitate interesantă, nouă,
de instrument accesoriu al unor noi valori ce pot fi adăugate conţinuturilor educative vehiculate
în instituţiile şcolare.
Noile sisteme de concectare şi de comunicare pot accelera capacităţile comunicaţionale,
imaginative sau inventative, dar le şi pot încetini sau stopa dacă nu sunt utilizate în chip judicios
şi, mai ales, în mod univoc. Instrumentul este cu atât mai bun cu cât el face ca elevul să treacă
de la statutul de utilizator la cel de producător de idei, de sensuri, de trăiri. Oricât de
performantă ar fi noua tehnologie, aceasta se cere a fi completă cu strategii tradiţionale clasice
de formare a abilităţilor umane. E bine să ştim să comunicăm prin calculator, dar şi cu semenii
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din preajma noastră. Uneori, e mai dificil sa comunicăm cu cei de lângă noi, decât cu cei care
sunt departe.
Contactul viu, direct, personal cu alţii este edificator pentru propria persoană şi nu poate
fi înlocuit total cu nici o tehnică, oricât de sofisticată ar fi. Poveştile de altădată ale bunicilor,
în faţa focului din vatră, nu-şi vor găsi echivalentul în nici o interpelare intempestivă prin
intermediul mesageriei instant. Şi acestea din urmă sunt bine venite, dar reprezintă altceva, şi
nu totul.
- apariţia alternativelor educaţionale : Waldorf, Step by Step
În concluzie, putem spune că în fond există trei mari direcţii în care trebuie să insiste
educaţia pentru schimbare :
a) sesizarea şi întâmpinarea schimbărilor ;
b) evaluarea acestora ;
c) proiectarea schimbării şi intervenţia ;
Toate aceste trei direcţii, vizează formarea omului astfel încât acesta să poată face faţă
schimbărilor la care este supus mediul său fizic.

Bibliografie
- Cucoş Constantin - ,,Educaţia. Iubire, edificare, desăvârşire’’, Ed. Polirom, Iaşi 2008
- Joiţa Elena ( coordonator ), E. Frăsineanu, M. Vlad, V. Ilie - ,,Pedagogie şi elemente
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Dezvoltarea abilităţilor de comunicare eficientă
Prof. înv. primar Barbu Liliana
Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman
Studiile din domeniul educaţional au arătat că deprinderile sociale insuficient
dezvoltate sunt asociate cu performanţe academice scăzute, probleme emoţionale şi
comportamentale, dificultăţi de adaptare socială. Deprinderile de comunicare şi relaţionare
reprezintă un factor protector faţă de comportamentele de risc. Prin dezvoltarea abilităţilor de
comunicare şi relaţionare putem preveni stările de afectivitate negativă care îi afectează pe
elevi şi au consecinţe negative multiple.
Comunicarea asertivă s-a dezvoltat ca o modalitate de adaptare eficientă la situaţiile
conflictuale interpersonale (Rees, Shan, 1991). Lipsa asertivităţii este una dintre cele mai
importante surse de inadecvare socială, inclusiv în rândul elevilor. Asertivitatea este rezultatul
unui set de atitudini şi comportamente învăţate, care au drept consecinţe pe termen lung
îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea încrederii în sine, respectarea drepturilor personale,
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formarea unui stil de viaţă sănătos, îmbunătăţirea abilităţilor de luare de decizii responsabile,
dezvoltarea abilităţilor de management al conflictelor (Rakos, 1991).
Asertivitatea este o abilitate prin care ne exprimăm emoţiile şi convingerile fără a afecta
şi ataca drepturile celorlalţi.
Învăţarea deprinderilor de asertivitate este facilitată de contrastarea ei cu cele două
modele comportamentale opuse - pasivitatea şi agresivitatea.
Consecinţele comportamentelor pasive, asertive şi agresive:
Pasiv

Asertiv

Agresiv

problema este evitată

problema este discutată

problema este atacată

drepturile tale sunt ignorate

drepturile tale sunt susţinute

drepturile tale sunt susţinute
fără a ţine cont de drepturile
celorlalţi

îi laşi pe ceilalţi să aleagă în îţi alegi tu activitatea
locul tău

îţi alegi activitatea ta şi pe a
celorlalţi

neîncredere

ostil, blamezi, acuzi

ai încredere în tine

vezi drepturile celorlalţi ca recunoşti şi drepturile tale şi drepturile tale sunt
fiind mai importante
pe ale celorlalţi
importante
decât
celorlalţi

mai
ale

Orice copil trebuie să conştientizeze drepturile asertive şi să facă apel la ele de câte ori
este necesar, iar noi, ca profesori, trebuie să acceptăm că şi copiii au aceleaşi drepturi asertive
ca şi adulţii.
Principala sarcină a noastră va fi aceea de a ajuta elevii să parcurgă paşii unui demers
de conştientizare, clarificare, evaluare şi actualizare a sistemului personal de valori.
Comunicarea asertivă va fi abordată pe parcursul mai multor activităţi.
Exerciţii de comunicare practicate la începutul activităţii: (10 minute)
a) Prezint câteva mesaje şi solicit elevilor să noteze răspunsurile pasive, agresive şi asertive la
aceste mesaje. Exerciţiul se realizează pe grupe a câte cinci elevi, după care fiecare grupă îşi
prezintă răspunsurile.
Mesaje:
Prietenul tău vrea să chiulească de la oră şi te invită şi pe tine să-i urmezi exemplul.
Ţi-ai cumpărat un stilou nou şi observi cum colega de bancă ţi l-a luat, fără să te fi
întrebat, şi scrie cu el.
Răspunsul pasiv: ……………………………………………………………
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Răspunsul agresiv: ..………………………………………………………..
Răspunsul asertiv: …...……………………………………………………..
b) Împart elevii în grupe de câte cinci şi le dau ca sarcină să realizeze mesaje verbale pasive,
agresive şi asertive; aceste mesaje pot fi: o reclamă publicitară, un protest etc.
c) Evaluarea stilului de comunicare pasiv, agresiv, asertiv, prin completarea chestionarului de
asertivitate. Răspunsurile se discută în grup, analizându-se fiecare item din chestionar, prin
evaluarea barierelor în comunicarea asertivă.
Evocare: (10 minute)
- Se grupează elevii în perechi şi li se cere asumarea unui rol la alegere: colegi de bancă,
prieteni, fraţi ş.a.. Unul dintre elevi va formula o cerere responsabilă, iar celălalt va răspunde
cu „Nu”. Apoi schimbă rolurile.
- Se discută la nivelul întregului grup faptul că, atunci când refuzăm o cerere nu este de
ajuns să răspundem doar cu „Nu”. Se clarifică la nivelul grupului ce altceva şi-ar mai dori să
facă cunoscut persoanei care a formulat cererea (ex: de ce refuză cererea, dorinţa de a răspunde
cererii într-un alt mod sau într-un alt timp).
- Elevii care se simt stânjeniţi să revendice sau să refuze hotărât o cerere vor avea ocazia
să exerseze mai mult acest comportament.
Realizarea sensului (10 minute)
- Persoanele nonasertive deseori evită să formuleze cereri, iar dacă o fac, o fac într-un
mod umil şi plin de regrete, sau ca şi cum nu s-ar aştepta ca ceilalţi să le îndeplinească cererea.
De asemenea, aceste persoane prezintă dificultăţi în refuzarea unei sarcini, cerându-şi scuze că
nu pot face faţă cererii.
- Persoanele agresive pot fi poruncitoare, coercitive şi ostile când formulează o cerere
şi pline de resentimente atunci când refuză o rugăminte.
- A formula şi a refuza rugăminţi sunt părţi componente ale comportamentului asertiv.
- Fiecare persoană are dreptul să formuleze cerinţe responsabile, pe de o parte şi să
refuze cereri, pe de altă parte.
- Se cere elevilor aşezaţi în perechi, să refuze cererea care li s-a adresat, evitând să
comunice adevăratul motiv. (Ex.: Un coleg care a fost rugat să-şi împrumute bicicleta poate
răspunde: „Andrei, nu pot să-ţi împrumut bicicleta, pentru că părinţii mei, atunci când mi-au
cumpărat-o, m-au pus să promit că nu o voi împrumuta nimănui.”(ceea ce este neadevărat).
- Elevii care formulează cererea vor persista şi vor confrunta răspunsul „nu pot” cu
soluţii şi alternative care includ la rândul lor cereri. Răspunsurile „nu pot” vor fi catalogate ca
fiind nesatisfăcătoare.
Elevii vor răspunde la următoarele întrebări: Cum se manifestă un comportament pasiv?
Dar unul agresiv? Care credeţi că sunt urmările?
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Reflecţie: (5 minute)
Ultima parte a activităţii trebuie să reflecte faptul că elevii au învăţat ce înseamnă să
comunici asertiv şi care sunt beneficiile comunicării asertive.
- Se clarifică comportamentele catalogate ca fiind manifestări egoiste şi jignitoare la
adresa celorlalţi.
- Se explică necesitatea formulării unui refuz clar şi explicit.
- Comportamentul de a formula cereri responsabile sau de a le refuza, sunt direct
influenţate de semnificaţia atribuită acestor comportamente.
- Recunoaşterea propriilor drepturi de a formula cereri responsabile şi de a refuza o
cerere; recunoaşterea cogniţiilor eronate care îi împiedică în realizarea acestora.
Discuţii: (10 minute)
- Cum să ne comportăm cu persoanele care se simt rănite de refuzul unei rugăminţi?
- Cum să ne comportăm cu persoanele insistente, care întreabă de ce sunt refuzate?
- Ce semnificaţii pot fi atribuite comportamentului de evitare a formulării de cereri?
- Ce cogniţii se află în spatele comportamentului de evitare a refuzului unei cerinţe?
(Ex.: Nu pot răni persoana respectivă în acest fel. Nevoile mele nu sunt la fel de importante ca
ale celorlalţi.”)
- Se exersează formularea şi refuzul de cereri, într-un mod direct şi cinstit, fără a recurge
la implorare sau la aşteptările minime de a obţine cele cerute. De obicei, atunci când o persoană
învaţă să refuze cereri, devine mai deschisă în a formula cereri.
- Adresaţi trei cereri rezonabile de care vă simţiţi puţin stânjeniţi şi apreciaţi ce v-a
plăcut din modul cum aţi formulat cererea.
Vor fi prezentate situaţii (texte suport, scurte filme) în care, aceleaşi dorinţe (solicitări)
sunt exprimate în două moduri diferite: asertiv, nonasertiv. Discuţiile purtate vor conduce la
relevarea celei mai bune modalităţi de exprimare. Prin dialoguri şi prin joc de rol, elevii vor
exersa comunicarea asertivă.
Rezultate aşteptate
În urma activităţii, ne aşteptăm ca elevii să înveţe ce înseamnă să comunici asertiv şi
care sunt beneficiile comunicării asertive.
Elevii trebuie să reţină că a fi asertiv înseamnă a te exprima în cel mai potrivit mod.
Dacă în mod curent răspund unei situaţii într-un mod diferit (pasiv sau agresiv) trebuie să înveţe
să se oprească şi să gândească înainte de a reacţiona. Aceste reacţii nu aduc aproape niciodată
răspunsul dorit din partea celorlalţi.
Ei vor înţelege că asertivitatea este remediul pentru teamă, timiditate, pasivitate.
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Exerciţii de facilitare a comunicării între elevi realizate în debutul activităţii: (10
minute)
Exerciţiile facilitatoare (exerciţii de încălzire) sunt utilizate în general la începutul orei,
în scopul realizării unei atmosfere relaxante şi dezinhibate; ele ajută la spargerea barierelor în
relaţionarea interpersonală şi în comunicare.
a) ,,Careul”:
Acest exerciţiu facilitează comunicarea dintre voi. Pentru acest scop, căutaţi câte trei
colegi care să aibă caracteristicile înscrie în fiecare cadran:
Îi place îngheţata

Joacă fotbal

Îi place culoarea roz

Merge în fiecare vară
în expediţii

Este pasionat
informatică

de Are mulţi prieteni

Citeşte literatură SF

Iubeşte animalele

Pictează în timpul Şi-ar dori să ajungă o Practică un sport
liber
mare cântăreaţă

Îi place să mănânce
fructe

Colecţionează
monede vechi

Este îmbrăcat îngrijit

Cântă
la
instrument

un Are ochii verzi

b) Metode de facilitare a interacţiunii şi a comunicării dintre elevi:
,,Bomboane”: fiecare elev este invitat să ia bomboane dintr-un bol; după ce elevii s-au
servit cu bomboane, fiecare trebuie să spună atâtea lucruri pozitive despre sine, câte bomboane
a luat.
,,Simbolul”: fiecare elev îşi scrie numele pe o bucată de hârtie şi îi asociază un semn
caracteristic (un desen reprezentativ); îşi prinde hârtia în piept cu un ac cu gămălie; se prezintă
clasei, explicând semnificaţia simbolului ales.
Etapele activităţii: (35 minute)
Evocarea:
- Se cere elevilor să noteze cum ar vorbi clar în următoarele situaţii:
a) Un prieten ţi-a împrumutat mingea şi ţi-a adus-o înapoi spartă.
b) Cineva s-a băgat înaintea ta când tu stăteai la rând să bei apă.
c) Cineva a poreclit-o pe sora ta.
d) Colegul de bancă vrea să schimbaţi locul.
- Se împart elevii în grupe de câte cinci şi sunt rugaţi să-şi împărtăşească răspunsurile.
Se cere grupului să ajungă la un consens în ceea ce priveşte abordarea situaţiilor prezentate
anterior.
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Realizarea sensului:
- Se explică importanţa vorbirii clare atunci când se doreşte rezolvarea unui conflict.
- Se explică elevilor diferenţa dintre mesajele de tip „eu” şi cele de tip „tu”. Se
accentuează importanţa utilizării mesajelor de tip ,,eu” în rezolvarea conflictelor.
- Mesajele la persoana întâi exprimă ceea ce simte cel care transmite mesajul faţă de
comportamentul celeilalte persoane. Prin urmare, se evită judecarea şi blamarea persoanei.
- Într-un astfel de mesaj, elementele non-verbale (tonul vocii, expresia feţei, postura
corpului) trebuie să exprime o stare de calm şi fermitate. Mesajele la persoana întâi conţin:
descrierea comportamentului, exprimarea emoţiilor personale (eu simt), care este efectul
comportamentului unei persoane asupra celeilalte.
- Se cheamă un elev în faţă. Acesta este rugat să pună piedică unei colege. Aceasta va
spune:
„M-a înfuriat faptul că mi-ai pus piedică şi aş dori să încetezi a o mai face.”
Se vor nota şi alte modalităţi de abordare a acestui conflict. Exemple:
„M-a enervat faptul că mi-ai pus piedică şi aş dori să-ţi ceri iertare.”
„Mă simt frustrată că tu îmi pui în continuu piedică. Doresc ca tu să-ţi analizezi
comportamentul.”
- Se notează pe tablă două elemente esenţiale unei comunicări eficiente într-un conflict:
1) Să spui cum te simţi.
2) Să spui ce vrei: (Mă simt….când tu…..pentru că ….. şi eu vreau….. .)
Reflecţia:
Ultima parte a activităţii trebuie să reflecte faptul că elevii au învăţat ce înseamnă să
comunici asertiv şi care sunt beneficiile comunicării asertive.
Discuţii:
- Care este diferenţa dintre un mesaj de tip „eu” şi unul de tip „tu”?
- De ce este mai eficientă utilizare mesajului de tip „eu”?
3. Rezultate aşteptate:
Pe parcursul activităţilor se va urmări aplicarea în practică a principiilor comunicării
asertive.
Concluziile pe care este important să le tragă elevii sunt că asertivitatea:
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Cu toate acestea, este de preferat comportamentelor pasive sau agresive pe care le aleg
unii oameni implicaţi în diverse situaţii (conflictuale/cotidiene).
Abilităţile de comunicare asertivă vor asigura copiilor o mai bună adaptare la nivel
social, o interacţiune optimă în comunicarea cu semenii. Exprimându-şi în mod asertiv
dorinţele şi opiniile, vor utiliza mai rar strategii agresive de rezolvare a problemelor şi se vor
adapta mai uşor diverselor contexte sociale. Comunicarea asertivă le va creşte toleranţa la
frustrare, contribuind la o mai mare deschidere în acceptarea opiniilor şi înţelegerea dorinţelor
celorlalţi.
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Diversificarea tehnicilor artistico-plastice în vederea dezvoltării
deprinderilor de exprimare plastică
Prof. înv. preşc. Bîlgăr Otilia
Grădinița P.P. ,,Lumea copiilor” Tg-Jiu
Procesul de învăţământ reprezintă un ansamblu complex şi variat în acţiuni instructiveducative, întotdeauna orientat spre atingerea unui scop comun. Fiecare dintre aceste acţiuni
este decisivă în atingerea scopului urmărit, îşi are propria ei tehnică de desfăşurare care
conduce la realizarea ţelului propus, fiecare implică în structura ei o modalitate practică de
lucru, un mod specific de acţiune, un fel anume de a se proceda, adică o metodă, un procedeu.
Copilul prin structura lui, este un foarte bun receptor, dotat cu sensibilitate şi
discernământ pentru diferite valori. Viziunea lui, acest potenţial activ şi specific trebuie
exploatat. Copilul trebuie format să gândească vizual. Intensificarea antrenamentului de
educaţie vizuală a copilului sub o îndrumare corectă îl ajută să-şi îmbogăţească percepţia
vizuală.
Toţi copiii doresc să deseneze. De aceea ei trebuie sprijiniţi. Adultul trebuie să aprecieze
desenul copilului, să-l admire, să-l încurajeze, să-i creeze condiţii de lucru pentru activităţile
plastice.
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Activităţile artistico-plastice exercită o influenţă multilaterală asupra copiilor,
ajutându-i să dobândească priceperi şi deprinderi elementare de a reda în imagini artistice
realitatea, de a îmbina linii, forme, culori, le cultivă gustul estetic, dragostea pentru frumos,
pentru artă.
Procedeele folosite în activităţile de educaţie artistico-plastică sunt diverse: fluidizare,
fuzionare, juxtapunere, transparenţă, modulare, modelare, iar modalităţile de exprimare trebuie
să ţină seama de interdependenţa plastică a elementlor de limbaj plastic, semnificaţia culorilor
în conţinutul exprimării, de ritmul, echilibrul şi armonia lucrărilor exprimate plastic.
Tehnicile şi procedeele se folosesc gradat, eşalonat pe teme ţinând cont de
particularităţile de vârstă şi individuale.
“Metoda adevărată cere să se procedeze întotdeauna în ordine, ca toate cele precedente
să fie trepte către cele următoare, şi toate cele următoare să adauge vigoare celor precedente”
(J.A.Comenius).
Fiecare tehnică de pictură presupune materiale diferite şi altfel de modalităţi şi mijloace
de realizare.
Dactilopictura este o tehnică simplă dar foarte importantă, folosită de la grupa mică cu
rol în dezvoltarea abilităţii degetelor mâinii.
Preşcolarii transpun în culoare bogăţia de informaţii de care dispun şi cu care operează,
dau libertate memoriei cromatice şi figurative. De asemenea cei mici învaţă cum să folosească
degetul arătător în decorarea unor obiecte familiare lui. Până se obişnuiesc cu pensulele,
încearcă pastilele de culoare frumos colorate cu degetul arătător, înmuindu-l mai întâi în apă
apoi atingându-l uşor de culoare.
În momentul când degetul atinge foaia, se apasă uşor fără a-l mişca apoi se ridică repede
şi operaţiunea se repetă. În felul acesta desenul va ieşi curat, fără pete sau urme.
Surpriza este abia când amprenta colorată de pe deget ramâne pe foaia de hârtie (albă
sau colorată) realizând astfel teme diverse: ,,Strugurele”, ,,Picături de apă”, ,,Flori”, ,,Mingea
cu buline”, ,,Buline pe umbreluţe”, ,,Baloane mici”, ,,Rochiţa mamei”, ,,Bluza păpuşii”,
,,Căciuliţa cu buline”, etc.
Această tehnică este foarte plăcută şi îndrăgită de toate grupele de vârstă, în special de
grupa mică şi se poate combina cu succes cu alte tehnici.
Diversitatea materialelor cu care îi pun în contact pe copii contribuie în mod activ la
îmbogăţirea cunoştinţelor, le stimulează interesul, le dezvoltă gustul pentru frumos, armonie,
compoziţii, simetrie, ordine şi acurateţe. Astfel, căutând să îmbogăţesc gama posibilităţilor de
decorare a unor suprafeţe, cu elemente decorative obţinute prin diferite tehnici am folosit
ustensile de lucru, obiecte şi materiale variate şi simple, ca de exemplu: ştampile din cartofi,
din plută, din gumă de şters, şabloane decupate şi chiar amprenta degetelor sau palmelor.
Odată cu predarea unei tehnici noi am familiarizat copiii cu materialele cu care vor
lucra, dobândind noi cunoştinţe despre acestea, despre însuşirile lor, modul de folosire, de
aplicare a culorilor. Familiarizarea copiilor cu materialele noi pe care le-am introdus odată cu
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predarea unei noi tehnici de lucru am realizat-o prin jocuri-exerciţii de forma “hai să ne jucăm
cu …..”, “spune ce ai obţinut din......”.
În tematica propusă pentru tehnica ştampilelor, aplicată la grupa mijlocie am ţinut
seama de nivelul de cunoştinţe al copiilor, de particularităţile de vârstă şi individuale ale
acestora. Pentru aplicarea acestei tehnici am confecţionat ştampile pe care am desenat diferite
modele: brazi, case, pomi, oameni de zăpadă, flori, nori, frunze, şi altele. Ştampilele realizate
din gume de şters s-au dovedit a avea o durabilitate mai mare decât altele. Hârtia suport pe care
a fost aplicată ştampila a fost albă sau colorată. Pentru colorarea fondului şi a ştampilelor am
folosit acuarelă, tempera sau guaşă.
Aplicarea ştampilei se face astfel: cu ajutorul pensulei şi a acuarelelor se pictează forma
de pe ştampilă, folosind culorile potrivite. După aceea, această formă se aşază pe foaia albă sau
colorată, apăsându-se uşor. Apoi se ridică ştampila observându-se rezulatul obţinut. Aşezarea
ştampilei se face de la stânga la dreapta, şi de sus în jos, încât să nu ne murdărim şi nici să
ştergem sau să întinăm culoarea aplicată anterior.
În continuare voi prezenta aplicarea ştampilei în activitatea “Ambalaj pentru darul
mamei”, activitate ce a avut ca scop formarea de priceperi şi deprinderi de a aplica ştampila şi
de a realiza un ambalaj cât mai frumos pentru darul mamei. Pentru realizarea unor ambalaje
cât mai variate am folosit ştampile cu diferite modele. Aplicarea acestora am facut-o pe hârtia
anterior colorată în cadrul jocurilor şi activităţilor liber alese. După analizarea modelului meu,
a urmat explicaţia şi demonstraţia tehnicii de lucru. În timpul executării temei am observat cum
copiii aplică alternativ ştampilele urmărind să armonizeze culorile cu fondul hârtiei de ambalaj.
Mulţi copii au realizat ,,ambalajul” întocmai ca modelul meu. Alţii, fiindcă observasem diferite
modele de ambalaj, au aplicat ştampilele după plăcerea şi dorinţa lor, astfel: au format grupuri
de câte 2 sau 3 flori, sau le-au dispus alternativ, variind culorile, sau numai forma. Ţinând
seamă de tema pe care o aveau de realizat, copiii s-au străduit să realizeze o lucrare cât mai
frumoasă.
La vârsta preşcolară spiritul de imitaţie este specific. Metoda exerciţiului, constând în
repetarea conştientă a unei tehnici, urmăreşte formarea deprinderilor practice de lucru, acesta
fiind şi scopul activităţilor artistico-plastice “nici un elev nu va învăţa să deseneze privind la
profesor” spunea Ioan Cerghit.
Exersând în cadrul activităţilor artistico-plastice, cât şi în jocurile şi activităţile liber
alese copiii şi-au consolidat deprinderea formată, şi-au dezvoltat imaginaţia creatoare,
realizând şi alte modele. Dacă la început au realizat numai modele decorative, folosind
ştampile, apoi au realizat peisaje deosebite.
Iată un procedeu aplicat în care am îmbinat două tehnici. Am împărţit foaia de hârtie în
două, partea de sus am colorat-o cu o culoare mai închisă, iar cea de jos cu aceeaşi culoare mai
deschisă. Apoi am aplicat ştampile (case, pomi, brazi, flori), obţinând acelaşi peisaj în două
nuanţe(mai aproape şi mai departe). Fiecare procedeu eficient sporeşte valoarea metodei în care
se integrează, dar e posibil ca şi fiecare procedeu lipsit de eficienţă să aducă prejudicii acesteia,
contribuind la deprecierea ei.
În temele ,,Pădurea de brazi” sau ,,Peisaj de iarnă” strădania copiilor s-a concretizat în
cele mai reuşite lucrări. Aplicând această tehnică am observat că preşcolarii îşi educă voinţa în
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scopul realizării celor mai deosebite şi corecte lucrări, căci posibilităţile acestora de a-şi
reprezenta scopul şi de a-şi mobiliza forţele în vederea realizării lui sunt destul de dezvoltate.
Ţinând seama de temele si subtemele parcurse am propus copiilor şi alte teme ,,Batista”,
,,Câmp cu flori”, ,,Legume”, ,,Fructe”, ,,Animale”, activităţi prin care copiii au exersat
aplicarea ştampilelor realizând compoziţii plastice care au dat libertate armoniei cromatice
dintre fond şi elementele ştampilate, sau îmbinării cu alte tehnici de lucru. Lucrările obţinute
le-au stimulat imaginaţia, le-au declanşat pasiunea de a cerceta, de a obţine şi alte compoziţii
plastice.
În concluzie, aplicarea ştampilei dezvoltă atenţia, fantezia copiilor, îmbogăţeşte şi
consolidează cunoştinţele despre mediul înconjurător. Lucrările realizate indică evoluţia
intelectuală a copilului, ele pot fii socotite o oglindă fidelă a stadiului intelectual în care se
găseşte copilul.
Subliniind rolul pe care îl au activităţile plastice, menţionez că desenul copilului
reprezintă un joc plăcut, o activitate agreabilă, care dirijată cu mult tact are consecinţe dintre
cele mai favorabile pentru dezvoltarea sa ulterioară.
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Metoda didactică în actul de predare-învățare
Prof. înv. primar Avram Maria
Școala Gimnazială Nr. 24 București
Misiunea cadrelor didactice este înaltă şi nobilă. Rolul profesorului în procesul de
modelare a elevului era şi este poate cel mai important, atât în trecut, când se considera că
profesorul era în centrul atenţiei, cât şi în prezent, unde învăţarea este centrată pe elev.
Elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul care trebuie să realizeze o serie de
procese pentru a putea cunoaşte şi utiliza practic informaţiile însuşite. O învăţare eficientă
presupune mai întâi înţelegerea faptelor, analizarea acestora, formularea unor idei pe baza
cunoştinţelor dobândite anterior, generalizarea şi abstractizarea lor. Profesorul nu mai este cel
care ţine o prelegere în faţa elevilor ci e mediator şi îndrumător în activitatea de învăţare pe
care aceştia o parcurg. Predarea se realizează prin utilizarea unor metode activ – participative
care să solicite interesul, creativitatea, imaginaţia, implicarea şi participarea elevului, în scopul
însuşirii unor cunoştinţe care să–i folosească.
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Metoda didactică este „o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării, un mod
comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar eforturile profesorului şi ale elevilor săi“
(I. Cerghit,) Ea este „calea de urmat în activitatea comună a educatorului şi educaţilor, pentru
îndeplinirea scopurilor învăţământului, adică pentru informarea şi formarea educaţilor“ (C.
Moise).
Şcoala contribuie tot mai mult la modelarea personalităţii şi la cultivarea trăsăturilor ei.
În întreaga operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, un rol important, uneori chiar
decisiv, îl au primii ani de şcoală.
Şcolii primare îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de muncă intelectuală.
De aceea, este necesar ca învăţătorul să fie preocupat în permanenţă de perfecţionarea
metodelor şi procedeelor de predare –învăţare, a stilului de muncă în general, pentru optimizare
a procesului instructiv – educativ.
Cadrul didactic trebuie să fie animat de o puternică receptivitate faţă de tot ce este nou
şi important în specialitatea sa şi în pedagogie, iar în practică să dovedească un efort continuu
spre autodepăşire, pentru a face faţă sarcinilor pe care le ridică învăţământul.
„Rădăcinile învăţăturii sunt amare, dar fructele ei sunt dulci.” Proverbul aduce în
discuţie „gustul” pe care procesul de învăţare îl poate avea.
Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie
la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ
şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.
Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe
direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un
pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning).
Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura
o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă
independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă.
Profesorul trebuie să deprindă măiestria de a le combina şi a le demonstra eficienţa şi
aplicabilitatea.
Metodele moderne de predare au multiple valenţe formative care contribuie la
dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare,
punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a produce idei şi opinii
proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza informaţiile.
Rolul elevului în învăţământul modern exprimă puncte de vedere proprii referitoare la
o problemă, realizează schimb de idei cu ceilalţi, argumentează, pune întrebări cu scopul de a
înţelege lucrurile, de a realiza sensul unor idei, cooperează în rezolvarea sarcinilor şi
problemelor de lucru (de învăţare), iniţiativă, spirit întreprinzător, cutezanţă, asumarea
riscurilor, participare şi implicare personală, gândire liberă, creativă, critică.
“A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria
gândire, să-l ajutăm să înţeleagă cu gândirea lui lumea." (I. Cerghit)
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Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea
dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu
rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determină identificarea subiectului cu situaţia de
învăţare în care acesta este antrenat , ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei
transformări şi formări. „Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicări, observând
tendinţele inhibitorii care pot apărea în interiorul grupului” ( I. Pânişoară)
1. Brainstormingul – ,,metoda asaltului de idei”; ,,furtună în creier”
Brainstormingul poate fi definit ca: ,,o modalitate de a obţine, într-un timp scurt, un
număr mare de idei de la un grup de oameni”. Brainstormingul este cea mai răspândită metodă
de stimulare a creativităţii în condiţiile activităţii în grup, încurajând participarea tuturor
membrilor grupului.
În evocare, la începutul unităţii de învăţare “Ţara”, clasa a III-a, elevii au fost solicitaţi
să noteze la ce se gândesc când aud cuvântul “ţară” ;
2. Ciorchinele : Am aplicat această metodă la începutul unităţii de învăţare “Tradiţii
şi obiceiuri” şi pentru sistematizarea ortogramelor ia/i-a, i-au/ iau.
3. Cubul: În reflecţie, în cadrul lecţiei “Pomul de Crăciun” de I. Al. Brătescu-Voineşti,
elevii au avut ca sarcini de lucru:


Descrie bradul;



Asociază: la ce te gândeşti când spui “pom de Crăciun”?



Analizează: folosirea semnelor de punctuaţie din al cincilea alineat;



Compară: Găseşte comparaţii cuvintelor date( brad, salon, jucării, sărbătoare, colind);



Aplică: Completează enunţurile cu cuvinte potrivite din text;



Argumentează: semnificaţia titlului.

4.

Metoda “Pălăriilor gânditoare” - lecţia “Neguţătorul din Florenţa şi Vodă Ţepeş”

după Mihail Drumeş.
1. Pălăria albă informează: Povesteşte pe scurt textul.
2. Pălăria galbenă aduce beneficii: Găseşte alt final.
3. Pălăria verde: generează ideile noi - Găsesc noi modalităţi prin care
negustorul şi-ar fi putut adăposti avutul.
4. Pălăria albastră: clarifică- pun întrebări referitoare la conţinutul textului;
îl caracterizează pe Vlad Ţepeş.
5. Pălăria roşie: spune ce simte despre modul cum a procedat domnitorul.
6. Pălăria neagră: identifică greşelile - critică atitudinea negustorului .
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5. Metoda cadranelor: Pentru realizarea acestei metode am distribuit elevilor fişe ,
împărţite în patru cadrane – lecţia “Pomul de Crăciun”, cu următoarele sarcini de lucru:
1. Idei principale;
2. Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul ortogramelor: s-au/sau.;
3. Procedeul recăutării;
4. Desen.
6. Diagrama Venn Euler: Am solicitat elevilor să realizeze paralela dintre textele „În
Ajunul Anului Nou” după Fănuş Neagu şi “Amintiri din copilărie” de Ion Creangă.
7. Explozia stelară: Am aplicat această metodă la lecţia “Condeiele lui Vodă”, elevii
trebuind să formuleze cât mai multe întrebări pe marginea textului plecând de la cuvântul de
bază scris pe steluţă. UNDE ? CÂND ? CINE ? CE ? DE CE ?
În România zilelor noastre, cadrul didactic, aflat într-un sistem în plin proces
reformator, trebuie să-şi dezvolte abilităţi pedagogice şi manageriale complexe, adaptate şi
adaptabile la înnoirile crescânde, cerute de politicile educaţionale. Tocmai de aceea, jocul
didactic ar putea fi soluţia practică a unei lecţii reuşite, o metodă de a îmbina utilul cu plăcutul,
de a-i dezmorţi (la propriu şi la figurat) pe copii, de a dinamiza ora şi de a preda, a consolida
sau a evalua performanţele şcolare ale elevilor într-o manieră mai puţin plictisitoare.
Metoda jocurilor educative reuşeşte să stabilească un echilibru în activitatea elevilor,
fortificând energiile intelectuale şi fizice ale acestora. Jocul devine o prezenţă indispensabilă
în ritmul muncii şcolare, iar profesorul reuşeşte să afle povestea fiecărui elev.
Tipuri de jocuri:
1. Jocuri de introducere:


„Să ne prezentăm prin mişcări”

Elevii stau în cerc, ei sunt rugaţi să se gândească la o mişcare sau la o succesiune de
mişcări caracteristice lor. În continuare, fiecare elev intră în mijlocul cercului şi prezintă
mişcarea care îl caracterizează. Colegii imită mişcarea respectivă şi verbalizează ce au simţit
în timp ce au efectuat mişcarea colegului.


„Cine suntem?”

Elevii trebuie să se prezinte cu ajutorul a cinci cuvinte. De exemplu: eu sunt calm,
răbdător, jucăuş, drăguţ, sincer.
2. Jocuri pentru dezvoltarea comunicării nonverbale:


„Exprimă sentimentul”

Pe o bucată de hârtie sunt descrise sentimente, după care sunt introduse într-o căciulă
din care fiecare elev extrage una. Fiecare elev trebuie să prezinte sentimentul, emoţia respectivă
cu ajutorul mimicii, gesturilor şi al posturii, iar colegii trebuie să ghicească ce sentiment a fost

94

Nr. 14 - martie 2017

prezentat. La sfârşit se poate discuta despre situaţii reale de viaţă în care apar sentimentele,
diferenţele de exprimare care pot apărea.
3.

jocuri pentru dezvoltarea autocunoaşterii, autoevaluării, imaginii de sine,
exprimării verbale şi autoafirmării:



„Cartea mea de vizită”

Se folosesc creioane colorate, carton sau hârtie colorată. Se cere elevilor să deseneze
un simbol despre ei care îi caracterizează. Agăţând pe piept „cartea de vizită”, elevii se aşază
în cerc şi îşi prezintă aceste simboluri explicând fiecare în parte de ce a ales acest simbol şi ce
reprezintă.


„Sursele mele de bucurie”

Elevii vor desena sursele lor de bucurie, adică acele lucruri din viaţa lor care îi fac
bucuroşi. Se prezintă desenele.


„Îmi placi, pentru că...”

Elevii sunt luaţi pe rând şi colegii spun despre ei câte o trăsătură pozitivă. Propoziţiile
pot începe astfel: „Îmi placi pentru că ...”, „Îmi place la tine faptul că ...”, „Îmi place când ...”,
etc.


„Da!-Nu!”

Elevii formează perechi şi se uită unul la celalalt. Unul dintre ei trebuie să repete DA
în timp ce celălalt va răspunde de fiecare dată NU. După un timp se schimbă rolurile. La sfârşit
sunt întrebaţi cum s-au simţit.
Evident, creativitatea profesorului poate modifica, simplifica sau combina diferitele
idei propuse aici, în funcţie de profilul, componenţa şi nivelul clasei, de timpul avut la
dispoziţie.
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Viziune europeană în proiectarea şi mangerierea relaţiei cadrul didacticpărinte-copil
Prof. înv. primar Paula Adam
Şcoala Gimnazială „C. D. Aricescu“ Câmpulung
Înainte de a pune mâna pe abecedar şi de a dezlega marea taină ştiinţifică a lui “unu
plus unu”, prima şcoală pe care o frecventează copilul, fără absenţe, este cea de acasă. Înainte
de a întelege ce e viaţa, trăieşte viaţa aşa cum o învăţă în familie. Lecţia aceasta este de neşters
şi se imprimă în sufletele tuturor copiilor pentru tot restul spaţiului şi existenţei lor.
Studiile de specialitate identifica două dimensiuni principale ale implicării familiei în
activitatea şcolară a copiilor: dimensiunea relaţiei părinte – copil, ceea ce vizeaza asigurarea
frecventei copiilor la şcoală şi sustinerea morală şi materială a activităţii lui de către părinţi şi
cea de a doua, dimensiunea relaţiei familie – şcoală, care se referă şi la contactele directe ale
părinţilor cu reprezentanţii instituţiei şcolare.
Iniţierea părinţilor în probleme specifice educaţiei şi instrucţiei copiilor se face în
diverse moduri, prin metode şi procedee alese cu mult tact de către învăţătoare..
Modalităţile de colaborare pot fi clasificate în modalităţi directe şi indirecte.
Modalităţile indirecte sunt reprezentate de caietele de corespondenţă, de aviziere,
de chestionare. La ele se apelează atunci când se dă o tentă oficială relaţiei, când modalităţile
directe nu pot fi folosite, când se doreşte a avea o dovadă clară a existenţei relaţiei biunivoce.
Aceste modalităţi necesită un timp mai mare de desfăşurare, efectul nu vine imediat, dar poate
fi influenţat în mod decisiv.
Mult mai eficiente din punct de vedere al rezultatelor aşteptate, dar şi al timpului efectiv
de realizare sunt modalităţile directe de comunicare între profesorul de învăţământ primar şi
familie: tradiţionalele şedinţe cu părinţii cu teme de consiliere , consultaţiile individuale în
cadrul programului de consiliere individuală a copilului şi a părintelui cu tematici anunţate,
implicarea părinţilor în activităţile extrecurriculare ale elevilor, nu numai prin susţinere
materială dar şi prin prezenţă fizică, desfăşurarea de activităţi comune părinţi –copiiprofesor. Părinţii pot avea rolul de observatori, exemplu sunt serbarile şcolare, o lecţie model,
dar şi de participanţi direcţi alături de copiii lor în relizerea diverselor produse. Activităţile
trebuie bine organizate pentru ca fiecare dintre participanţi să-şi cunoască bine rolul şi să-l
îndeplinească cu succes.
Pentru cadrele didactice ce deţin pregătire în arta comunicării, managerierea relaţiei cu
copilul este mult uşurată. Menirea noastră de dascăli este de a ajuta părinţii în a manageria
comunicarea lor cu propriii copii. Putem face asta în cadru organizat la orele de consiliere, dar
şi sub forma lectoratelor cu părinţii. Sunt dese situaţiile de „FURIE“ a părinţilor. Aţi auzit
destul de des:
„Sunt părintele lui şi trebuie să mă asculte!”
„Îl învaţ eu minte!”
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„Ai să vezi tu!“
„Om fac din el, să vezi numai ce o să mă asculte!”
„Acum ori niciodata îl pun la punct. Mă ţine el minte pentru asta!”
Găsiţi în aceste exprimări toate funcţiile comunicării enunţate mai sus.
Furia este cauzată de: lipsa de timp, stres, aşteptările prea mari de la copii, critica
exagerată, ce-i face pe şcolari să creadă că nu sunt buni la nimic.
Părintele poate fi învăţat:
1. Să privească furia ca pe o emoţie acceptabilă. Cu alte cuvinte, nu trebuie să încerce
“să nu se mai enerveze”, ci să încerce să trăiască aceasta emoţie şi să o exprime într-o manieră
care să nu-i rănească pe copii.
2. Să încerce să descopere semnele prin care se manifestă furia: înroşirea obrajilor,
senzaţia de uscare a gurii, tremur la nivelul membrelor, incoerenţă în limbaj, dificultate de a
mai găsi cuvintele etc. Atunci când simte că i se întâmplă toate acestea într-o discuţie cu copilul
sau cu partenerul său de viaţa, este semnul că trebuie să ia o pauză de la discuţie.
3. Decizia de a lua o pauză trebuie luată când furia abia începe să se instaleze; mai târziu s-ar putea să fie mult mai greu să iasă din situaţie, pierzând controlul raţional asupra a
ceea ce spune şi face.
4. O data ce a anunţat că o să ia o pauză, iese din camera în care a avut loc discuţia,
caută un loc liniştit în care să fie singur şi în care poate face o activitate care să-l calmeze.
Pentru unii oameni, a merge la o plimbare afară sau a face curaţenie în cameră
funcţionea-ză ca o modalitate de consumare a energiei fizice care însoteşte furia. Când simte
că s-a liniştit, se întoarce şi reia discuţia. Şansele de a izbucni un nou conflict sunt minime,
dacă şi-a luat tot timpul de care a avut nevoie pentru a se linişti.
5. Să înveţe să gândescă şi să se poziţioneze din când în când în afara situaţiei. Este
vorba de nevoia de a se detaşa de situaţie, pentru a o privi în mod corect. În mijlocul discuţiei
cu copilul sau cu partenerul de viaţă, să se oprească şi să-şi imagineze că observă discuţia din
exterior. „Cum se poartă copilul tău: este supărat, speriat, dezamăgit sau furios? Dar tu?“
6. Să-şi acorde timp pentru a afla care sunt aspectele propriei persoane de care nu este
mulţumit.
Dificultatea de a controla furia reprezintă de multe ori un semn al frustrării
interioare legate de propria persoană, nu neaparat de cea din faţa ta. “Dar copilul m-a enervat!”
ar putea răspunde. De fapt, copilul doar a realizat un comportament. Reactia emoţionala, de
furie sau enervare îi aparţine în totalitate. Ca dovadă , trebuie să se gândească la faptul că nu
toţi oamenii se enervează din aceleaşi motive şi că alte persoane poate ar fi reacţionat altfel,
dacă s-ar fi confruntat cu acelaşi tip de comportament al copilului cu care s-a confruntat el.
Dacă va accepta să-şi asume responsabilitatea pentru propriile emoţii, va reuşi să câştige un
minim control asupra lor şi va face primul pas către a descoperi ce îl nemulţumeşte .
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7. Să se concentreze asupra soluţiilor. O situaţie deranjantă este când copilul său
lipseşte frecvent de la şcoala şi ia note mici. A ţipa la el şi a-l pedepsi sunt strategii care nu mai
dau rezultate.
Reacţiile de furie nu exprima decât faptul că încă nu a găsit soluţia la această problemă
şi că trebuie să caute altceva.
Mulţi părinţi cu probleme în gestionarea furiei rămân blocaţi în aceeaşi reacţie care nu
rezolva situaţia:copilul face ceva greşit, părintele se enervează. Dacă îşi foloseşte energia
pentru a găsi o soluţie (consiliere, comunicarea cu profesorii, îmbunătăţirea relaţiei cu copilul), conflictele se vor diminua în timp şi va evita ca furia să preia controlul asupra comportamentului său. Poate să îşi formeze acest “obicei de gândire” pornind de la lucrurile mărunte.
8. Caută sprijin în partenerul de viaţa ori la rudele cele mai apropiate care îi pot fi de
ajutor în identificarea de soluţii şi în oferirea unui sfat bun.
Pentru a afla dacă un părinte este furios se poate aplica următorul set de întrebări la care
trebuie să răspundă cât mai sincer:


Te simţi frustrat destul de des din cauza copilului tău?



Crezi că fiul sau fiica ta, uneori face totul intenţionat, doar pentru a te enerva şi a te
deranja?



Ţi se întâmplă să ţipi, să spargi sau să ridici vocea atunci când copilul tău face ceva ce
nu ar trebui?



Îl împingi, loveşti sau pişti copilul dacă te enervezi?



Foloseşti ameninţările pentru a te face ascultat ori pentru a instaura pacea în familia ta?



Copilului tău îi e frică de tine?

Dacă a răspuns cu „da” la majoritatea întrebărilor, este posibil să aibă tendinţa de a lăsa
furia să îl domine atunci când este în situaţii pe care nu le acceptă.
Părintele ar putea îmbunătăţi relaţia cu copilul său dacă ar urma vorbele unui alt părinte, anonim:
„SĂ-MI ASCULT CU ADEVARAT COPILUL ŞI SĂ-L IUBESC, PENTRU
CĂ...ESTE UNIC ŞI IREPETABIL...“
Resurse electronice
*** Referat – Funcţiile comunicării – internet accesat în ianuarie 2011
www.scrigroup.com - /management/cominicare/Functiile-comunicarii, accesat în ianuarie
2011
www.suntparinte.ro – accesat în august 2011
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Step by Step - un stil de predare, un stil de învăţare
Înv. Alexandru Maria
Şcoala Gimnazială Nr. 11 Buzău
Step by Step este o metodă alternativă de educaţie a copiilor, o metodă implementată
şi verificată de aproape patru decenii de ani de aplicare şi funcţionează în peste 26 de ţări.
Step by Step caută să se asigure că orice copil achiziţionează şi îşi dezvoltă aptitudini
fizice, cognitive, emoţionale, etico-morale, artistice, teoretice, sociale şi practice pentru a
participa la o societate democratică, deschisă.
În alternativa Step by Step, copilul învaţă prin descoperire în interacţiunea sa cu mediul.
Metodele si mijloacele de explorare şi cunoaştere ale copilului sunt individuale, adesea
neaşteptate, originale. Copilul merge spre cunoaşterea lumii înconjurătoare şi identificarea
comportamentelor utile, pe căi personale, căci educaţia este individualizată.
La Step by Step curriculum şcolar pentru ciclul primar este acelaşi cu cel din
învăţământul tradiţional. Deprinderi de limbă şi limbaj, scris, citit, deprinderi de măsurare,
operaţii aritmetice, deprinderi artistice de desen, pictură, modelaj, muzică, cunoştinţe despre
natură, dezvoltare fizică, educaţie moral-civică sunt deprinderile şi cunoştinţele programate a
fi asimilate pe parcursul celor patru ani, aceleaşi ca şi pentru învăţământul tradiţional. Diferenţa
constă în metoda de formare a acestora care derivă din principiile Step by Step.
Step by Step nu creează explicit situaţii de competiţie, dar nici nu le exclude.
Funcţiile de cunoaştere şi procesele emoţionale ale copiilor nu sunt complet dezvoltate,
mature în prima perioadă a şcolarităţii. Individualizarea prin motivare pozitivă şi învăţarea
colaborării în lucrul pe centrele de activitate ajută la formarea şi maturizarea acestor funcţii. La
aceste vârste copilul nu e încă apt să înţeleagă şi să suporte competiţia fără urmări negative.
Concurenţa apare şi în comparaţiile produse de evaluare în clasele Step by Step, dar numai în
măsura în care copilul o poate accepta sau simţi el însuşi.
Elevii au aceeaşi programă şcolară, aceleaşi manuale, numai modul de lucru, de
abordare a elevului sunt diferite.
Într-o clasă Step by Step sunt mese şi scaune de jur împrejur, bibliotecă, dulapuri.
Clasele sunt dotate cu covoare, cu mobilier funcţional. Centrele de activitate sunt delimitate
prin intermedilul mobilierului dotat cu rafturi în care se găsesc materiale didactice specifice
diferitelor activităţi (matematică, ştiinţe, arte, citire, construcţii, scriere).
Responsabilităţile, regulile clasei, calendarul personalizat al zilelor scurse şi viitoare,
cu evenimentele ce interesează (cum a fost ziua din punct de vedere al vremii, evenimente
petrecute, aniversări, celebrări, serbări, termene) consemnate în dreptul fiecărei zile, materiale
vizuale tematice, dar şi lucrările copiilor cu rezolvarea sarcinilor din fiecare zi fac parte din
materialele vizuale dintr-o clasă Spet by Step.
“Scaunul autorului” aflat în faţa clasei, este locul în care, fiecare copil îşi expune
rezolvările, experienţele, ideile proprii, în faţa celorlalţi colegi, în diferite momente ale zilei de
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activitate, dimineaţa, la momentul « Noutăţi » sau la evaluări. În această postură, copilul se
simte responsabil în faţa celorlalţi copii, deoarece la momentele respectiv, atenţia şi respectul
colegilor se îndreaptă numai spre el.
Achiziţiile sunt exersate sub diverse forme în centrele de activităţi, astfel încât nu există
teme pentru acasă. Ceea ce e de achiziţionat se desfaşoară şi se exersează în clasă.
Rostul învăţătorului este să-l orienteze şi să-l ajute să găsească în jocul său, explicaţiile
şi soluţiile adecvate. Este nevoie de 8 ore pentru ca un copil să treacă prin toate Centrele de
activitate. Cei doi învăţători se vor completa mai ales în ajutorul “umăr la umăr” în Centrele de
activitate. Prin aceasta se realizează reducerea activităţilor “faţă în faţă” sau frontale ale
învăţătorului.
Evaluarea la clasele cu alternativă Step by Step se face permanent.
Copilul îşi prezintă, la scaunul autorului, rezolvările sarcinilor la fiecare centru de
activitate, precum şi orice rezultat al activitaţii sale extraşcolare (la întâlnirea de dimineaţă).
Completările, întrebările, înţelesurile celorlalţi şi întrebările conducătoare ale învăţătorului îl
vor face să-şi înteleagă corectitudinea sau incorectitudinea demersului, fără să fie notat,
clasificat.
Lucrările cu rezolvările sarcinilor, ale tuturor copiilor sunt expuse în clasă. Există
posibilitatea de comparare cu ceilalţi, de reflexie, de înţelegere şi de corectare a demersurilor
mentale neadecvate sau slab conturate. În timp, mapa cu lucrări a fiecarui copil, cuprinzând
lucrări datate şi comentate, devine oglinda progresului acestuia faţă de el însuşi. Evaluarea
privind chiar conţinutul lucrărilor, el însusi, educatorii şi alţii pot constata progresele şi
neîmplinirile. A le depăşi pe cele din urmă nu este decât o chestiune de motivaţie, de-a se simţi
bine în contextul de învăţare, curiozitatea proprie copilului fiind suficientă pentru progres.
Învăţătorii au un caiet de evaluare, în care demersurile de progres pe fiecare proces de
cunoaştere sunt înregistrate descriptiv, la câteva zile de observare a fiecărui copil.
Părinţii au astfel posibilitatea de a-şi evalua copiii în mai multe moduri: participând la
clasă şi constatând eficienţa în rezolvarea sarcinilor de un anume tip, răsfoind mapa personală
a copilului - unde găseşte evoluţia în timp a rezultatelor sarcinilor copilului sau urmărind caietul
de evaluare al învaţătorilor. În plus o discuţie deschisă despre progrese şi dificultăţi, despre
modul în care se poate insista acasă şi cum se poate face aceasta, astfel încât să nu ducă la
confuzii în mintea şi sufletul copilului, este de recomandat.
O zi de muncă în clasa Step by Step
Între 7,30 şi 8 copiii sosesc la şcoală. Un învăţător îi primeşte.
Programul începe cu « Întâlnirea de dimineaţă » care porneşte cu prezentarea
« Agendei zilei ». Ea reprezintă planificarea activitaţilor din acea zi. Au loc întrebări şi
precizări până când se constată că planul de activităţi a fost înţeles. Un alt moment este
calendarul zilei: precizarea zilei, a datei, a evenimentelor sociale şi personale legate de ziua
respectivă, apoi completarea jurnalului meteo, comentarii şi întrebări.
Urmează apoi « Mesajul zilei », conceput de învăţător pentru a introduce cunostinţele
sau deprinderile noi de achiziţionat şi de prelucrat pe Centre de activităţi. Mesajul dă prilejul
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de introducere a noţiunilor noi şi reamintirea celor anterioare necesare introducerii celor noi,
prin dirijarea întrebărilor şi abilităţilor copiilor.
Un alt moment important este acela al « Noutăţilor ».
Copiii se anunţă înscriindu-şi numele în partea de jos a « mesajului ». Ei doresc să
comunice celorlalţi noutăţile sau experienţele personale deosebite. (De la ce i s-a întimplat ieri,
la ce a visat, ori ce a citit nou, ce experienţe de cunoaştere ori emoţionale a avut... Orice este
posibil !). Noutaţile sunt comunicate celorlalţi din “Scaunul Autorului”, unde copilul va fi
valorizat, dar va avea şi responsabilitatea comunicării, întrucât urmează întrebările şi
comentariile colegilor.
Se trece la lucrul pe centre de activitate. Pe masa fiecărui centru sunt scrise activitaţile
tematice specifice. După alegerea centrelor de activitate, preferenţial, în măsura locurilor
neocupate la acel centru, copiii îşi citesc activităţile de urmat. Fiecare centru are pregatite pe
masă sarcinile, specifice pentru scriere, citire, stiinţe, arte, construcţii sau matematică.
Concepute de învăţător pentru a exersa abilitaţile de dobândit sau combinarea lor cu altele
asimilate, sarcinile sunt progresive, astfel încât să permită tuturor să-şi poată rezolva sarcinile
în ritmul şi la nivelul său. Când învăţătorii s-au convins că sarcinile au fost înţelese de către
toţi copiii, ei devin colaboratori ai demersurilor de cunoaştere ale fiecăruia. După un timp,
necesar celor mai mulţi să împlinească o parte din sarcini, să-şi exerseze abilitaţile specifice,
se face o evaluare. Fiecare grup, fiecare elev prezintă în faţa celorlalţi rezolvarea sarcinilor la
centrul respectiv. Este un moment al evaluării la care iau parte colegii, cu întrebări, sugestii,
etc. dar şi învăţătorul. La un moment dat, după câteva rotaţii şi evaluări, se serveşte prânzul,
după care continuă lucrul pe centre de activitate.
Lucrările care s-au efectuat sunt afişate în clasă. Pot fi expuse şi lucrări cu greşeli, fără
a fi corectate. Ele au fost supuse discuţiei, întrebărilor celor din jur, dar nu corectate imediat
de către învăţător. Corecţia trebuie să apară întâi în mintea copilului şi el va ajunge să nu mai
facă greşeala, prin propriul efort de corectare. În câteva zile ele reprezintă prilej de comparaţie
şi oglindire a demersurilor mintale, a deprinderilor şi dexterităţilor achiziţionate la acel
moment. Ulterior ele trec în mapa cu lucrări a fiecarui copil, care se păstrează în clasă şi este
la îndemâna copilului sau părintelui. Activitaţile tematice sunt legate de lumea înconjuratoare
şi pe cât posibil integrate.
Centrele de activitate sunt folosite adecvat pentru a susţine interesul pentru rezolvarea
unor activitaţi specifice (scriere, citire, înţelegerea stiinţifică, exprimarea prin mijloace
artistice, etc.) şi pentru dobândirea ori consolidarea de abilitaţi specifice.
Datorită activităţii pe centre, colaborării şi nevoii de comunicare, în clasa Step by Step
nu este şi nici nu se cere o linişte “să se audă musca”. Este un zumzăit uşor, un zgomot de
activitate continuă.
Copiii cu diferenţe foarte mari de performanţă, colaborează în sarcini, fără ca
diferenţele de ritm şi stil individual să perturbe achiziţiile. Nu există categorisiri şi ierarhizări
ale copiilor.
Alternativa Step by Step consideră copilul ca pe o persoană demnă de respect, unică, şi
caută să-i asigure o continuitate individuală în dezvoltare, precum şi practici de dezvoltare
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adecvate, specifice lui. Cooperarea şi colaborarea au drept scop verificarea demersurilor şi
experienţelor individuale de descoperire a lumii şi valorizarea lor.
La Step by Step educaţia este individualizată.
Predarea este orientată în funcţie de necesităţile copilului. Învăţărea se produce prin
descoperire individuală, acceptându-se şi încurajându-se moduri personale de-a înainta în
formarea deprinderilor şi în cunoaştere (exemple: scrisul cu mâna stângă, moduri individuale
de exprimare şi cunoaştere, încurajarea experimentelor de descoperire, etc.)
Învăţărea se face în ritmul propriu al copilului. În alternativa Step by Step
individualizarea este facilitată şi de organizarea clasei pe centre de activitate. Step by Step îl
încurajează pe copil să înveţe a învăţa, şi a înţelege. În caz contrar cei mai mulţi copii vor
renunţa să înţeleagă o acţiune impusă, acceptând doar să o reproducă.
Organizarea clasei Step by Step este un element esenţial în individualizarea educaţiei.
Aici copiii învaţă în Centre de activitate. Acestea sunt zone delimitate ale clasei, dotate cu
material didactic specific unei activităţi, în care un număr mic de copii se confruntă, individual
sau în grup, cu sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. O clasă conţine obligatoriu: Centrul
de citire, Centrul de scriere, Centrul de ştiinţă, Centrul de matematică, Centrul de artă şi
Centrul de construcţii.
Învăţătorul stă umăr la umăr, poziţie de colaborare, egală, sugerează, şi întăreşte
motivaţia pozitivă de descoperire a copilului, consolidându-i demersul mintal propriu. În plus,
în centrele de activitate se realizează colaborarea şi comunicarea cu colegii în realizarea unor
sarcini comune, temelia lucrului în proiecte colective de mai târziu.
Dacă procesele individualizate se desfaşoară pe centre de activitate, împărtăşirea şi
confruntarea nu lipsesc. Există în clase un spaţiu de întâlnire, pentru comunicare în grup, fără
spaţii sau bănci rigide, aranjare care facilitează coeziunea membrilor grupului. Aici e locul
împărtăşirii experienţelor, al planificării activităţilor la începutul zilei, al evaluării sarcinilor,
al concluziilor şi al stabilirii în comun a regulilor şi responsabilitaţilor.
Step by Step consideră părinţii ca primii învăţători ai copilului, parte din procesul de
învăţământ. Părinţii sunt invitaţi să participe efectiv la clasă, la procesul de educaţie, bineînţeles
sub auspiciile unei colaborări cu învăţătorul. Prezenţa unui părinte în clasă este un fapt firesc,
nici festiv, nici perturbator.
Poziţia “umăr la umăr” a educatorului cu copilul în centrele de activitate facilitează
această participare. Lecţiile tematice unde un părinte poate aduce elemente din sfera lui de
activitate îl pot transforma în personaj principal în educaţie. În comunicarea cu educatorul în
clasă, se nuanţează specificul în dezvoltare al fiecărui copil, se găsesc modalitaţi de cultivare a
unor abilităţi în familie pentru a completa sau suplimenta procesul educativ. Aceasta
comunicare duce la reducerea presiunilor conflictuale asupra copilului, dându-i o mai mare
libertate în dezvoltare.
Părinţii, bunicii, au fost « cadre didactice », colaboratori pentru elevi pentru 1-2 ore, în
acţiuni multiple: au participat la pregărirea şi servirea unui meniu adecvat pentru: micul dejun,
prânz, cină, la prezentare informaţiilor despre o masă sănătoasă, ce înseamnă a fi reporter tv.,
în lumea plantelor, întâlnire cu tradiţia locală, la ciupercărie, a fi poliţist, plantare de flori şi
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copăcei etc. Copiii sunt mândri de părinţii lor, de ceea ce sunt- modele de viaţă pentru ei şi
pentru colegi, sunt bucuroşi că dumnealor împărtăşesc din propoia experienţă de viaţă şi
colegilor. Copiii întreabă, adulţii răspund. Comunicarea copilului cu adulţii devine mai uşoară,
el se exprimă mai liber devenind astfel mai transparent pentru părinţi.
Consider alternativa Step by Step un succes pentru învăţământul românesc, pentru un
învăţământ deschis dialogului, învăţatului de plăcere, al formării elevului de tip modern, fără
inhibiţii, gata oricând să ştie unde şi cum să afle o informaţie.
Este o alternativă care te ţine permanent în „priză”. Consider că merită să cunoască şi
alţii din specificul acestei alternative.
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Dezvoltarea competenţelor cheie la elevii din învăţământul primar prin
activităţile de cântec, joc şi mişcare
Prof. înv. primar Ciolacu Mihaela Valentina
Şcoala Generală Nr.29 Galaţi
Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi jocurile sale. Sufletul și inteligenţa
devin mari prin joc. Despre un copil nu se poate spune că el creşte şi atât; trebuie să spunem
că el se dezvoltă prin joc.”
(Jean Chateau)

Ce este jocul?
Jocul este mişcare, explorare, comunicare, socializare, observaţie şi imitaţie, exerciţiu,
disciplinare, învăţare şi, mai ales, plăcere.
Esenţa jocului este reflectarea şi transformarea, pe plan imaginar, a realităţii
înconjurătoare. Jocul nu este numai o simplă distracţie, ci, prin joc, copilul descoperă şi lumea
şi viaţa într-un mod accesibil şi atractiv, o cercetează, o prelucrează şi o transformă în învăţare,
în experienţă personală. De aceea, în timpul jocului, copilul desfăşoară o variată activitate de
cunoaştere.
Jocul îi stârneşte copilului interesul şi curiozitatea; îi solicită imaginaţia, inventivitatea,
gândirea, iniţiativa; îi alungă urâtul şi-l împiedică să se plictisească; îi consumă energia prin
mişcare; este activitatea pe care copilul o face cu cea mai mare plăcere.
Jocul este vital pentru copil, este calea cea mai simplă dar și cea mai frumoasă de a intra
în lumea celor mici, de a crea legături de prietenie cu ei în mod rapid și spontan, este primul
pas în activitatea de animator.
Când te joci cu copilul, îl cunoşti mai bine şi îi dai ocazia să te cunoască mai bine; îl
înveţi cel mai bine şi mai uşor să facă ceva nou şi poţi, astfel, să-i formezi deprinderi şi obiceiuri
bune în cel mai plăcut mod cu putinţă; îi satisfaci nevoia de atenţie, care pentru el, se traduce
prin iubire; îl înveţi să stabilească relaţii cu cei din jur; îl ajuţi să exploreze, să cunoască mai
bine lumea în care trăieşte; îl ajuţi să se dezvolte sănătos, armonios, atât mintal, cât şi fizic; îl
ajuţi să-şi dezvolte imaginaţia, creativitatea, gândirea logică, abstractă, să-şi dezvolte simţul
observaţiei, vorbirea, memoria, motricitatea, simţurile; îl disciplinezi în cea mai uşoară şi mai
plăcută manieră (jocul având reguli ce trebuie urmate şi pe care copilul, începând de la vârsta
de 5-6 ani le iubeşte şi le respectă); îi faci copilăria mai frumoasă, mai bogată în cunoştinţe,
impresii, trăiri, experienţe.
Jucându-te cu copilul devii prietenul lui, îi capeţi încrederea şi îţi va împărtăşi
„secretele” sale. Ajungi să îl cunoşti mai bine decât ţi-ai imagina. Dacă vrei să cunoşti copilul
şi să-l apropii, să-l înţelegi şi să-i dai şansa de a te cunoaşte, joacă-te cu el. De dragul unui adult
care se joacă frumos cu el, copilul poate face tot ce acesta îi cere, fără împotrivire.
Fiind de cele mai multe ori conducătorul jocului, trebuie să joci și rolul animatorului în
timpul jocului. Fii amuzant şi amuză-te din tot sufletul, fără teama de ridicol. În ochii unui
copil, ridicol este un adult scorţos care se ia prea tare în serios şi are impresia că le ştie pe toate
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cel mai bine. Mergi fără grijă în patru labe, bate din palme cu entuziasm, maimuţăreşte-te, râzi,
cântă, acceptă pelerina făcută de el dintr-un cearceaf şi bea ceai din căni imaginare.
Lasă-l pe copil să te conducă în lumea lui, să aibă iniţiativă. Îţi va spune când s-a saturat
de un anume joc şi ce altceva ar vrea să mai joace. Dacă nu ştii jocul, roagă-l să te înveţe. Nici
că îi faci mai mare plăcere.
Nu te împotrivi imaginaţiei lui cu „aşa ceva nu există” sau „aşa ceva nu se poate”. Învaţă
de la copil cum poţi suspenda realitatea, cum o poţi înfrumuseţa fără să te amăgeşti. Nu uita,
în lumea copilului, eşti musafir, fii politicos şi nu o lua în râs.
După joacă, învaţă copilul să strângă materialele din timpul jocului şi să le pună la loc.
Nu accepta să le lase împrăştiate – e începutul unui obicei prost. Mai întâi, arată-i cum să
procedeze, apoi cere-i lui acest lucru.
Copiii îi adoră şi îi respectă pe cei care se joacă cu ei şi apreciază foarte mult un adult
care ştie cum să se joace.
Jocul este cea mai importantă formă de activitate a copilului, prin care se destinde și se
relaxează.
Tipuri de joc
Există nenumărate forme de joc, însă noi ne rezumăm doar la trei categorii:
* Jocuri de creaţie (care urmăresc dezvoltarea imaginaţiei, creativităţii, simţului
estetic, gândirii logice). De exemplu jocurile de construcţii, desenul, modelajul, bricolajul,
jocurile de rol („de-a cumpărătorul şi vânzătorul”, etc.)
* Jocuri didactice (care urmăresc dezvoltarea intelectuală a copilului: dezvoltarea
vorbirii, a vocabularului, însuşirea noţiunilor de gramatică, matematică, dezvoltarea spiritului
de observaţie, cunoaşterea naturii etc).
* Jocuri de mişcare (care urmăresc dezvoltarea musculaturii şi motricităţii copilului,
a echilibrului său, coordonarea mişcărilor, dezvoltarea abilităţilor manuale şi disciplinarea
copilului). Sunt jocuri sportive, cu reguli pe care adultul trebuie să le explice şi să urmărească
respectarea lor. De aici, valoarea pe care aceste jocuri le au în disciplinarea copilului. Dansul
şi cântecele însoţite de mişcări sunt excelente jocuri de mişcare.
Ancorat în lumea televiziunii și calculatorului, omul zilelor noastre ignoră faptul că
starea sănătății sale mintale și fizice influențează în mod direct activitatea sa, performanțele
sale intelectuale și profesionale și neglijează conștient sau inconștient practicarea regulată a
exercițiilor fizice, de mișcare, practicarea unor jocuri sportive, sau pur și simplu a unor plimbări
în aer liber.
,,Mișcarea reprezintă însăși existența omului” (Blaise Pascal), iar privarea copilului de
mișcare e ,,o crimă cu premeditare la adresa națiunii și a vigorii acesteia”.
Introducerea disciplinei Joc și mișcare în planurile de învățământ ale claselor a III-a și
a IV-a accentuează rolul pe care activitățile ludice cu caracter dinamic trebuie să îl aibă
în procesul de creștere și dezvoltare a copiilor de 9 – 10/11 ani. Disciplina Joc și mișcare
subliniază potențialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei
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micii școlarități, prin faptul că valorifică tendința naturală a copiilor pentru mișcare. Prin
mișcare copilul explorează, cunoaște, interacționează cu propriul corp și cu mediul
înconjurător. Cunoscând posibilitățile de acțiune asupra mediului, copilul devine încrezător în
forțele proprii și cutezător în a descoperi lumea.
Integrată în cadrul ariei curriculare Educație fizică, sport și sănătate, disciplinei îi revine
sarcina de a completa influențele pe care Educația fizică le exercită la nivelul personalității
copilului, aducându-și o contribuție considerabilă la dezvoltarea cognitivă și socio-afectivă a
acestuia prin valorificarea valențelor jocurilor de mișcare. Potențialul instructiv-educativ al
jocurilor dinamice poate susține dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor și, prin
aceasta, o mai bună adaptare la solicitările mediului școlar și social. Numeroasele tipuri de
jocuri de mișcare – cu și fără obiecte, de întrecere și de cooperare, cu roluri etc., pot sta la baza
proiectării unor situații de instruire cu bogate influențe benefice asupra personalității copilului,
căruia îi oferă posibilitatea definirii continue a trăsăturilor sale cognitive, afective, moralvolitive.
În timp ce influențele jocurilor de mișcare asupra sferei motrice și fizice sunt
valorificate în primul rând la Educație fizică, în cadrul acestei discipline se va urmări
potențarea influențelor mișcării sub formă de joc, asupra dezvoltării cognitive și socioafective a copilului.
Potențialul jocurilor de mișcare poate fi utilizat și pentru consolidarea cunoștințelor
pe care copiii le dobândesc la alte discipline de studiu (limba română, matematică,
științele naturii etc.). Maniera integrată de abordare a acestor obiecte de studiu face posibilă
învățarea/consolidarea, prin jocuri dinamice, a alfabetului, cifrelor, denumirii animalelor,
fructelor, legumelor etc. Prin faptul că îi este specifică activitatea în grup, jocul de mișcare
favorizează manifestarea relațiilor sociale (de cooperare, de întrecere), presupunând
armonizarea intereselor individuale și a eforturilor personale cu cele ale grupului;
favorizează încadrarea în colectiv, asumarea de responsabilități, manifestarea atitudinii
critice și autocritice, a inițiativei și le permite copiilor să învețe ce înseamnă toleranța,
acceptarea celuilalt, luarea unei decizii și asumarea consecințelor acesteia. Jocul
presupune reguli și respectarea lor, astfel disciplina Joc și mișcare contribuie la dezvoltarea
morală a copilului și permite o mai bună integrare școlară și socială a acestuia. Ca urmare a
situațiilor favorabile sau nefavorabile cu care se confruntă copilul în timpul jocului, el va trăi
o gamă largă de stări afective – bucurie, tristețe, mulțumire, entuziasm, plăcere. Copilul
are ocazia să cunoască aceste stări, să le înțeleagă și să învețe să le controleze, astfel încât să
aibă un comportament echilibrat, la școală și în societate.
Demersul didactic al unei lecții de Joc și mișcare este structurat pe etape, realizate
numai prin joc dinamic, de mișcare; după fiecare joc sau ștafetă se vor acorda pauze de refacere
după efort.
I. Moment organizatoric.
1. Alegerea terenului şi pregătirea lui pentru lecție.
2. Materialele sportive necesare pentru joc.
II. Pregătirea organismului pentru efort.
Se vor alege jocuri ce antrenează în mișcare diferite segmente ale corpului.
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Exemplu – cântece ce presupun mișcarea membrelor inferioare/superioare,
întoarceri stânga/dreapta, etc.
III. Desfășurarea activităților


Repetarea jocurilor învățate.



Jocuri/ ștafete pentru realizarea temei/ obiectivelor noi.

Într-o lecție se pot proiecta: un joc nou și unul însușit anterior; un joc nou și una-două
ștafete; două jocuri însușite anterior; 2 - 3 ștafete.
Jocurile și ștafetele dintr-o lecție vor angrena echilibrat calitățile motrice și tipurile de
efort, respectiv viteză - forță, îndemânare - forță, îndemânare - rezistență;
Pentru a permite un număr mai mare de execuții, se vor constitui grupe sau echipe cu
efective de maximum 6 - 8 elevi.
Se recomandă ca la fiecare oră să existe cel puțin o formă de întrecere (individual, în
perechi, între grupe, între echipe).
După fiecare joc sau ștafetă se vor acorda pauze de refacere după efort.
IV. Revenirea organismului după efort
V. Aprecierea activităţii elevilor
Alegerea jocului se stabileşte în funcţie de:
1. Sarcina didactică pe care o avem de rezolvat.
2. De locul jocurilor în lecţia de joc și mișcare
3. De particularităţile de vârstă şi sex ale colectivului de elevi.
4. Sexul - în majoritatea cazurilor, jocurile se potrivesc deopotrivă la copiii de ambele
sexe, dar uneori sunt jocuri (de forţă, de luptă etc.) care nu sunt adecvate fetelor. În general la
clasele mici, fetele şi băieţii execută cu mare uşurinţă toate sarcinile jocurilor, uneori chiar
fetele întrec pe băieţi.
5. De nivelul de dezvoltare şi pregătire fizică.
6. Efectivul colectivului de elevi.
8. Dotarea materială.
9. Condiţiile atmosferice.
Pentru a realiza influenţa dorită prin jocul de mişcare, profesorul trebuie să asigure
cadrul pedagogic, organizatoric şi să respecte cerinţele şi principiile legate de particularităţile
de vârstă, sex, dezvoltare şi pregătire fizică a elevilor. În acest sens, trebuie să se acorde atenţia
cuvenită unor aspecte de ordin metodologic, fară de care eficienţa folosirii jocurilor de mişcare
şi a influenţei acestora asupra organismului copiilor este mult diminuată.
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Pentru atingerea scopului şi realizarea obiectivelor, jocul trebuie organizat, condus şi
finalizat printr-o evaluare. Aceste condiţii impun :


alegerea jocului: se realizează conform particularităţilor de vȃrstă, pregătire;



pregătirea locului ȋn care se desfăşoară jocul (sala de clasă, sala de sport, diferite spaţii
deschise etc.);



pregătirea elementelor distinctive pentru echipe (eşarfe, panglici etc.);



formarea echipelor – trebuie să fie echilibrate pe cȃt posibil;



alegerea conducătorilor echipelor – ȋn general se aleg de coordonatorul jocului, uneori
chiar de componenţii fiecărei echipe;



explicarea regulilor de joc – tebuie să fie scurtă, precisă, clară;



desfăşurarea jocului – presupune respectarea regulilor, păstrarea disciplinei, fără a
stăvili ȋnsă buna dispoziţie şi a inhiba exteriorizarea stărilor emoţionale;



asigurarea arbitrajului – se realizează de obicei de către organizatorul jocului;



repetare jocului;



ȋncheierea jocului (după finalizarea sarcinilor de joc sau la ȋncheierea timpului alocat);



stabilirea şi comunicarea rezultatelor;



analiza jocului de către organizator.
Competențe generale

1. Participarea la jocurile de mișcare, organizate sau spontane, în funcție de capacitatea
psiho-motrică și interesele individuale.
2. Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activitățile ludice.
Competențe specifice – conform programei în vigoare
1. Capacitate psiho-motrica:
* Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte;
(Ex. de jocuri: Măsurătorii – deplasări cu numărarea pașilor și transport de diferite obiecte;
Aici este marea petrecere?; Cucerirea scobitorilor; Mersul de-a buşilea etc.)
* Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare:
- în zig-zag
- cu ocolire de obstacole
- cu trecere peste obstacole
- cu transport și punere de obiecte
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- (Ex. de jocuri: Vizitiul și căluțul; Troica; Vânătorul, vrabia și albina; Șoarecele și
pisica; Poșta merge; Alarmă avioane; De-a ulcicuțele; Soarecele si pisica ; Batista ; Uliul si
porumbeii, etc.)
* Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând: variante de sărituri cu desprindere de pe un picior și
de pe ambele picioare; cu coardă;
(Ex. de jocuri: Elasticul; Ferește-ți picioarele; Greierii; Cursa într-un picior ; Undița ; Lupta
cocoșilor ; Vrabiuțele săltărețe, etc.)
* Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și prindere:
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra capului
- prindere cu o mână prin apucare
- aruncare azvârlită la distanță și la țintă
(Ex. de jocuri: Suveica dublă; Vânătorii și rațele; Ciobanul își apără oile; Țintașii iscusiți;
Numeşte animalul!; Mingea prin tunel ; Mingea la căpitan ; Cine aruncă mai departe etc.)
* Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi motrice complexe
(utilitar-aplicative):
Ex. de jocuri: Derdelușul; Toboganul; Avionul; Cățărarea combinată la bancă și scară fixă ;
Ștafetă combinată ;


târâre : Trecerea prin tunel ; Cursa târâș ; Târâre pe sub pod;



tracțiune : Lupta în cerc; Scoate mingea ; Trage de baston;



împingere: Lupta cocoșilor; Impinge adversarul; Scoate adversarii din cerc;



escaladare : Cursa cu obstacole ; Escaladare cu urmărire;



transport : Transportul băncii ; Roaba ; Transportul mingilor

* Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice:
- viteza de deplasare în relație cu un partener: Crabii și creveții ; Cursa pe numere ; Alergare
în lanț ; Leapșa pe ghemuite;
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului: Duel într-un picior ; Săritura iepurelui prin
cerc ; Cine-i mai puternic;
- rezistența generală: Vânătorul, vrabia și albina; Nu te lăsa frate;
cocoşilor; Automobilele ; Preia conducerea ; Alergare în cerc ; Aergare în lanț;
* Jocuri pentru orientare spațio - temporală: repere statice, dinamice; ritm
(Ex. de jocuri: Ocupă locul; Poșta merge; Cercurile zburătoare; Buchețelele ;
Sus-Jos ; Colțurile colorate ; Comanda inversă ; Alb- Negru;
2. Deprinderi de comunicare şi lucru în echipă:
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* Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare:
(Ex. gesturi, semne, semnale; L-ai văzut pe Petruţ? Lectura comică; Maşina de spălat;
Nu există ... fără ...)
* Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin necondiționat:
(Ex. acțiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea rolurilor la fiecare execuție).
* Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți:
(Ex. întrebări și răspunsuri cu privire la rezultatele jocurilor).
* Responsabilitățile rolurilor de conducere.
(Ex. supravegherea respectării regulilor și a ordinii în desfășurarea jocurilor: Joc - Locuitorii)
* Reguli de interacțiune inter-grup.
(Ex. respectarea echipei adverse, recunoașterea rezultatului întrecerii în cadrul jocurilor,
supravegherea respectării regulilor de către partenerii de întrecere)
(Ex. de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la mal, Între două focuri).
3. Stil de viata:
* Activ
* Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și respiratorii:
(Ex. de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa pe ghemuite).
* Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber:
(Ex. de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți, Cursa pe numere).
* Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând întrecerea între grupuri:
(Ex. de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile, Mingea la căpitan, Între două
focuri).
* Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii, tabere, drumeții.
* Ofertele școlilor și comunităților locale de practicare a activităților fizice (concursuri școlare
– în școală, între școli; centre locale de inițiere în diferite sporturi, serbări sportive).
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Site-urile de specialitate

Pledoarii pentru lectură - „Lectura ca abilitate de viață”
Prof. Ionescu Ionela Milvia
Școala Gimnazială Nr.1 Bumbești - Jiu
Părinți, copii, profesori sau simplii cetățeni... Trăim cu toții în societatea mileniului III,
într-o lume reală invadată tot mai mult, tot mai intens de virtual. În acest context puternic
digitalizat, purtând amprenta iconicului și a percepțiilor de suprafață, promovarea lecturii este
un demers curajos.
Dar să constatăm răul şi să ne lametăm pur şi simplu nu reprezintă, desigur, o soluţie
pentru situaţia dificilă, iar noi avem datoria să căutăm şi să propunem soluţii. Are școala
vreuna? Cutez să spun că da, are! „E vorba despre”... lectură. Să ne reîntoarcem la lectură, să
redescoperim, serios, asumat, lectura ca modalitate de a ne întări pe dinăuntru şi de a rezista
astfel, de a nu pierde în luptele complicate pe care le avem de purtat. Nu e o soluţie miraculoasă,
cum spuneam, e ceva greu, care se face pas cu pas, pe îndelete, în timp, cu efort, cu vagi şi
târzii rezultate (nu tocmai vizibile, nu tocmai măsurabile). Însă e singura soluţie pe care o
întrevăd. Pledoarii pentru lectură?
Lectura e un exerciţiu de întreţinere a minții, e ca şi cum ai unge lanţul de la
bicicletă. Dacă lăsaţi mintea nerodată, ea vă da rateuri şi în curând vă va fi greu să nu spuneţi
„oamenii are probleme serioase”, „primarul care este”, „succesuri”, „almanahe”, „cărțile care
nu le-am citit„ etc.
Cititul se deprinde prin practică. Nu pare un argument în favoarea lecturii, însă
lucrurile stau aşa: odată cu exerciţiul, veţi descoperi şi bucuria cărţilor şi veţi ajunge, cu timpul,
cititori de cursă lungă, vorba proverbului „ Foamea vine mâncând!”. E adevărat, e mai uşor să
priveşti la televizor decât să citeşti. Acest fapt este valabil, însă, doar într-o primă fază. Nu este,
însă, o încercare aşa de grea, ea pretinde doar ceva bunăvoinţă.
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Lectura ne dă o libertate mai mare decât alte forme de ficţiune pe care le
consumăm. Pare un paradox, atâta timp cât toată lumea ştie că scriitorul e stăpânul poveştii, şi
tot ce poate face un cititor este să fie „un invitat”. Însă scriitorul doar bate pe taste „palat”, iar
cititorul este cel care umple şi colorează camerele, care dă chip personajelor, care își
imaginează arhitectura cu patina timpului cu tot. Și nu ne dăm seama, însă atunci când citim o
carte suntem regizorul propriului nostru film, răspundem şi de imagine, şi de sunet, şi de
distribuţie. Scriitorul doar ne dă un indiciu, pe ici, pe colo, în rest cititorul se ocupă de tot.
Cititul ne fereşte de blazare, şi e bine să nu ajungi niciodată să spui „citeam o grămadă
în tinereţe, dar acum nu mai am timp”. Dacă te-ai auzit spunând asta, e clar că ai pierdut orice
contact cu lectura şi că „alfabetul literar” trebuie luat de la capăt, poate alături de copii noștri.
Chiar unii dintre profesorii critică de zor tinerele generaţii care nu mai citesc, însă luaţi la bani
mărunţi este clar că ei înşişi au o mare deficienţă la acest capitol. Internetul şi televiziunea sunt
o mare tentaţie pentru noi toţi, pentru profesori şi pentru adolescenţi deopotrivă. Dacă păstrăm,
în schimb, un contact firesc, bazat pe curiozitate intelectuală, cu biblioteca, tradus printr-un
exerciţiu constant de lectură, vom spune, cu naturaleţe, „citesc pentru că îmi îmi place”.
Și atunci e puțin lucru- „Lectura ca abilitate de viață”, un opțional propus de școală?
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