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Strategii de integrare a copiilor cu deficienţă mintală sau Sindrom Down în
învăţământul de masă. Strategii de intervenţie şi integrare. Recomandări
pentru cadrele didactice.
Prof. Bianca Blazsani
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu
În interacţiunile cu elevii cu sindrom Down, cadrele didactice ar trebui să evite
prejudecăţile, etichetările şi să folosească un limbaj adecvat, tratându-i în primul rând ca
persoane.
Se recomandă:
a se folosi exprimări precum: „copil cu sindrom Down”, “are sindrom Down”,
„primeşte măsuri educative speciale”, „are nevoie de ...”, „cu întârzieri în dezvoltare” etc.
a se evita exprimări precum: „copil Down”, “suferă de sindrom Down”,
„retardat”,„handicapat” etc.
Multiplele problemele pe care le pot avea copiii cu sindrom Down au impact asupra
activităţii de învăţare a acestor elevi. Tocmai de aceea cadrele didactice trebuie să cunoască
problemele asociate cu sindromul Down şi să recurgă la strategii specifice prin care să
activeze potenţialul acestor elevi şi să maximizeze experienţele lor de învăţare în clasă.
Strategii la care cadrele didactice, care au elevi cu sindrom Down în clasă, pot să
recurgă în vederea susţinerii lor în procesul didactic (după Supporting the Student with Down
Syndrome in Your Classroom, Educator Manual, 2010):
----*folosiţi metode de predare care valorifică suporturi vizuale precum: poze,
imagini,postere, proiecţii, scris sau desen la tablă etc., pentru că elevii cu sindrom Down au
mai degrabă un stil vizual de învăţare;
oferiţi instrucţiuni simple în propoziţii sau fraze clare şi scurte, utilizaţi un limbaj
nonverbal adecvat;
comunicaţi faţă în faţă, păstrând contactul vizual cu elevul;
verificaţi dacă a înţeles, ajutaţi-l să reţină, cerându-i să repete instrucţiunile, informaţiile;
alocaţi timp suplimentar pentru răspuns sau pentru a realiza sarcinile de învăţare,
deoarece ritmul de lucru este mai lent la elevii cu sindrom Down;
împărţiţi sarcinile de lucru pe paşi mici şi asiguraţi-vă că înţeleg ce au de făcut;
în cazul în care nu înţelege, repetaţi, reformulaţi; încurajaţi-i să întrebe dacă nu înţeleg;
oferiţi-le libertatea de a-şi alege sarcinile de lucru, pentru a le accentua independenţa şi a
le spori încrederea în sine;
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oferiţi suport concret, utilizaţi materiale intuitive, care pot fi manipulate în scop de
învăţare şi pentru activizare (de exemplu, aruncati o minge moale la un elev, dacă doriţi să
răspundă la o întrebare);
oferiţi ocazii pentru aplicaţii, pentru practică în învăţarea noilor cunoştinţe;
oferiţi sprijin suplimentar când situaţia impune acest lucru;
valorificaţi potenţialul instruirii asistate de calculator, deoarece elevii pot lucra în ritmul
propriu, într-un mediu atractiv şi sigur;
înainte de a scrie, faceţi împreună cu elevii exerciţii (de exemplu, presăm
palmele,închidem şi deschidem pumnii etc.);
alternaţi formele de activitate (frontal, în grupuri mici, în perechi, individual);
pentru activităţile de grup folosiţi diverse metode de învăţare prin cooperare (mozaicul,
linia valorilor, predarea reciprocă, unul stă, trei circulă etc.) în care elevul cu sindrom Down
să poată contribui la succesul grupului;
implicaţi-i pe ceilalţi elevi în acordarea de sprijin în timpul orelor (tutori) şi în
promovarea interacţiunilor sociale (la lecţii, în pauze);
oferiţi feed-back imediat, lăudaţi, încurajaţi efortul, progresul oricât de mic ar fi;
folosiţi un limbaj pozitiv (în loc de a spune: „Asa nu e bine!”, puteţi să spuneţi: „Încearcă
în alt mod”.
evitaţi să-i aşezaţi pe elevii cu sindrom Down în locurile aglomerate din clasă (de
exemplu, lângă fereastră deoarece atenţia lor este uşor distrasă; plasaţi-i aproape de dvs. și
menţineţi nivelul zgomotului în clasă la un nivel acceptabil;
comunicaţi cu părinţii acestor copii şi transfomaţi-i în parteneri valoroşi în susţinerea
dezvoltării elevilor.
Acceptarea faptului că elevii sunt diferiţi, că au nevoi, posibilităţi şi stiluri de învăţare
diferite, atitudinea pozitivă, toleranţa, flexibilitatea, empatia şi preocuparea permanentă pentru
a asigura adaptarea curriculară sunt elemente esenţiale în practicile profesionale ale cadrelor
didactice care lucrează cu elevii cu diferite tipuri de dizabilităţi, incluzând şi elevii cu sindrom
Down.
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Activitatea în echipe de elevi - formă eficientă de organizare a unui
învăţământ centrat pe elev
Prof. înv. primar Bolog Rodica
Școala Gimnazială „I. D. Sîrbu”, Petrila-Hunedoara
“Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai
personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce
asigură o participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie,de
stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.” (IOAN CERGHIT, 1997, p. 54)
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” (Idem), 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”.
Interactivitatea presupune atât cooperarea cât şi competiţia care este o activitate
orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel
comun. Ele nu se sunt antitetice; ambele implică un anumit grad de interacţiune, în opoziţie cu
comportamentul individual.
În condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă,
generând un comportament contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor
complexe, rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze
multiple şi variate. Interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea individului şi este
importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. Există
o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii, iar elevii care lucrează
în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe,
învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. În acest fel se dezvoltă
capacităţile elevilor de a lucra împreună ce se constituie într-o componentă importantă pentru
viaţă şi pentru activitatea lor profesională viitoare.
O soluţie ar fi pentru realizarea unui învăţământ modern centrat pe elev, abordarea, ca
formă de activitate cu elevii, activităţii în echipe de elevi. Această abordare este necesară şi
evidentă ca soluţie a unui învăţământ modern, centrat pe elev, instrument metodologic, prin
reconsiderarea caracteristicilor procesului de învăţământ, a pregătirii acţiunilor, a organizării
şi realizării situaţiilor specifice, din perspectiva criteriilor de eficienţă.
Învăţământul pregăteşte tinerii pentru viaţă. A lucra în echipă nu este numai o cerinţă a
prezentului ci şi a viitorului. Ca formă de activitate cu elevii, activitatea pe grupe se practică
de mult, dar nu este acelaşi lucru ca activitatea în echipă. În cadrul activităţii pe grupe de elevi,
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aceştia rezolvă individual sarcina grupei. Cerinţele pot fi diferite de la o grupă la alta în funcţie
de obiectivele propuse, în cadrul activităţilor desfăşurate.
Activitatea în echipe de elevi presupune rezolvarea sarcinii didactice de către toţi
membrii echipei, împreună contribuind fiecare la realizarea cerinţelor date. În funcţie de
conţinutul sarcinii, profesorul stabileşte rolul fiecărui membru al echipei pentru ca acesta să-şi
asume responsabilităţi pentru rezolvarea de probleme. Activitatea în echipe de elevi are ca
obiective care vizează formarea şi educarea elevilor, formarea deprinderilor de a lucra în
echipă, de a contribui personal la succesul echipei, de a accepta şi părerile altora, de a se bucura
de succesul echipei, de a trece peste greutăţile ivite, de motivare pentru rezolvarea cerinţelor
formulate.
În acest context propunem modele de abordare praxiologică a muncii în echipă la
disciplina biologie, cu valoare ipotetică, explicativă, instrumentală, operaţională de optimizare
a unui învăţământ modern centrat pe elev.
Metoda Mozaicului este o strategie bazată pe învăţarea în echipă.
Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi
timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi.
Etape şi faze:
1. Pregătirea materialului de studiu:
- profesorul stabileşte tema de studiu (de exemplul la clasa a VI-a la tema ,,animale
unicelulare’’, detaliu de conţinut “Protozoare”) şi o împarte în 4 subteme (Euglena verde,
Parameciul, Amiba, Caracterele generale ale protozoarelor).
- realizează o fişă-expert în care trece cele 4 subteme propuse şi care va fi oferită
fiecărui grup.
2. Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4–5 elevi (în funcţie de numărul
lor în clasă).
- fiecare elev din echipă, primeşte un număr de la 1 la 4–5 şi are ca sarcină să studieze
în mod independent, subtema corespunzătoare numărului său.
- un elev trebuie să devină expert în problema dată. De exemplu, elevii cu numărul 1
din toate echipele de învăţare formate, vor aprofunda subtema cu numărul 1. Cei cu numărul 2
vor studia subtema numărul 2, şi aşa mai departe.
Faza independentă:
- fiecare elev studiază subtema lui, citeşte textul corespunzător. Acest studiu
independent poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă de casă, realizată înaintea
organizării mozaicului.
3. Constituirea grupurilor de experţi:
- după ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu acelaşi număr se reunesc,
constituind grupe de experţi pentru a dezbate problema împreună. Astfel, elevii cu numărul 1,
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părăsesc echipele de învăţare iniţiale şi se adună la o masă pentru a aprofunda subtema cu
numărul 1. La fel procedează şi ceilalţi elevi cu numerele 2, 3, 4 sau 5.
Faza discuţiilor în grupul de experţi:
- elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat independent. Au loc
discuţii pe baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie, se adaugă elemente noi şi se
stabileşte modalitatea în care noile cunoştinţe vor fi transmise şi celorlalţi membrii din echipa
iniţială.
- fiecare elev este membru într-un grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de
învăţare.
Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să se instruiască cât mai bine, având
responsabilitatea propriei învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială.
4. Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare.
Faza raportului de echipă:
- experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor cunoştinţele pe care le
transmit colegii lor, experţi în alte subteme.
- specialiştii într-o subtemă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot
ilustra ideile cu ajutorul, desenelor, fotografiilor.
- membrii sunt stimulaţi să discute, să pună întrebări şi să-şi noteze, fiecare realizânduşi propriul plan de idei.
5. Evaluarea
Faza demonstraţiei:
- grupele prezintă rezultatele întregii clase.
În acest moment elevii sunt gata să demonstreze ce au învăţat. Profesorul pune
întrebări, cere un raport sau un eseu ori poate da spre rezolvare fiecărui elev o fişă de evaluare.
Dacă se recurge la evaluarea orală, atunci fiecărui elev i se va adresa o întrebare la care
trebuie să răspundă fără ajutorul echipei.
Starbursting (eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a exploda), este o metodă nouă de
dezvoltare a creativităţii, similară brainstormingului. Începe din centrul conceptului şi se
împrăştie în afară, cu întrebări, asemenea exploziei stelare.
Cum se procedează:
Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se înşiră cât mai multe întrebări care
au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De
ce?, Când?. Lista de întrebări iniţiale poate genera altele, neaşteptate, care cer şi o mai mare
concentrare.Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe
conexiuni între concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup.
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Organizată în grup, starbursting facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea
de întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei.
ETAPE:
1. Propunerea unei probleme;
2. Colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale;
3. Grupurile lucrează pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai
diverse.
4. Comunicarea rezultatelor muncii de grup.
5. Evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă.
Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări.
Metoda starbursting este uşor de aplicat oricărei vârste şi unei palete largi de domenii.
Nu este costisitoare şi nici nu necesită explicaţii amănunţite. Participanţii se prind repede în
joc, acesta fiind pe de o parte o modalitate de relaxare şi, pe de altă parte, o sursă de noi
descoperiri.
Concluzie
Pentru realizarea obiectivelor curriculare specifice disciplinelor biologice,
învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale
imaginaţiei şi creativităţii. În predarea-învăţarea disciplinelor biologice, activ este elevul care
depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală
de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor şi conceptelor specifice acestei
discipline, de elaborarea a noilor cunoştinţe.

Bibliografie
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Modalităţi de dezvoltare a competenţelor digitale şi creşterea autonomiei
învăţării a elevilor prin utilizarea aplicaţiilor digitale
Prof. Bonţidean Liliana
Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej
În contextul unei societăţi cucerite de tehnologie, care a invadat aproape fiecare capitol
din viaţa cotidiană, fiind indisolubil conectată cu obiceiurile şi stilul nostru de viaţă faptul că
elevii noştri îşi revendică statulul de „nativi digitali” reprezintă o realitate imposibil de ignorat.
Educaţia s-a dezvoltat într-un ritm atât de rapid, încât facem față cu greu tehnologiei
avansate şi dispozitivelor mobile pe care elevii le cunosc şi le utilizează pentru propria
educaţie. În ultimii ani, s-au dezvoltat aplicații gratuite pentru fiecare tip de dispozitiv mobil
(telefon sau tabletă) şi, printr-un simplu click, elevii pot desena orice, pot învăţa şi pot călătorii
în spaţiu virtual, pentru ca apoi să împărtășească rodul muncii lor cu alții pe rețelele de
socializare. De asemenea, platformele e-Learning oferă exemple de instrumente de evaluare şi
predare ce pot fi utilizate în toate momentele lecţiei, devenind extrem de atractivă pentru elevi.
Această revoluție educaţională a transformat metodele tradiționale de predare învățare și
evaluare.
Pentru a ne alinia la cerinţele educaţiei de tip european, profesorii trebuie să adopte o
atitudine deschisă în faţa inovaţiei prin explorarea diferitelor posibilităţi de predare şi să-şi
dezvolte o viziune pedagogică de integrare a tehnologiilor digitale în orele de curs pentru a
forma elevul european de mâine, competitiv în era digitală.
Prin utilizarea calculatorului, tabletelor sau a smartphone-urilor, elevii sunt mult mai
atraşi de studiu, îşi măresc interesul pentru şcoală, le creşte responsabilitatea, motivaţia
învăţării, îşi lărgesc sfera de cunoaştere. Tabletele sunt agreate deelevii din clasele primare ca
să nu mai vorbim de elevii din gimnaziu. Numărul utilizatorilor de tablete, din familie, a crescut
în anul 2016 la 75% faţă de 20% în anul 2012. Folosirea tabletei reprezintă o modalitate de a
explora şi cunoaşte mediul înconjurător, dar nu trebuie exagerată şi nu va înlocui mijloacele
de învăţământ tradiţionale, ci le vor completa. Desigur, utilizarea tabletelor, cu precădere, are
numeroase avantaje, totuşi profesorul va deţine întotdeauna rolul cel mai important în educaţie.
În consecinţă, proiectarea didactică trebuie să ţină cont de provocările educaţiei
secolului XXI, într-o societate puternic marcată de tranziţia digitală. Pentru a vorbi de
management european în spaţiul românesc consider că este primordial ca profesorul modern
să integreze în proiectarea didactică tehnologia digitală şi de a avea ca finalitate promovarea
metodelor inovative şi atractive ale învăţării digitale.
În activitatea didactică am utilizat des softuri educaţionale în special eXelearning,
Eclipse Crossword, Wondershare Quiz Creator şi HotPotatoes. Mi s-au părut deosebit de utile,
generoase prin facilităţile oferite. Elevii mei lucrează cu plăcere exerciţiile produse de aceste
softuri, deoarece se pot crea teste care să le ofere elevilor posibilitatea de a lucra după puterea
şi nivelul lor. Însă în spatele acestor rezultate stă o muncă imensă, dar satisfacţia de a vedea
elevul bucuros că face progrese merită tot efortul.
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În predarea disciplinelor tehnice, şi nu numai, softul educaţional poate fi folosit in toate
momentele lecţiei, atât în evaluare, în predare şi în partea de reflexie a lecţiei.
Pentru realizarea evaluării computerizate sunt folosite diverse instrumente de generare
a testelor, a chestionarelor şi evaluării, instrumente create de companii specializate şi sunt
disponibile contra cost, cu posibilitatea evaluării gratuite pe o perioadă determinată.
Testele, chestionarele şi alte instrumente de evaluare sunt foarte utile pentru verificarea
progresului elevilor şi verificarea finală a cunoştinţelor la încheierea unui ciclu de învăţământ,
an şcolar.
1.1 Scurtă prezentare a softului Wondershare Quiz-Creator
Wondershare Quiz-Creator este o aplicație care permite creare cu ușurință a
chestionarelor interactive bazate pe Flash pentru instruirea și evaluarea asistată de calculator.
Dintre trăsăturile principale pe care le permite aplicația amintim posibilitatea de a
individualiza cu animație fiecare tip de întrebare, permite utilizarea de până la 9 tipuri diferite
de întrebări cu animație pentru a face testul mai atractiv precum și posibilitatea publicării
întrebărilor online și restricționare a accesului la acestea, dacă se dorește. De asemenea
sistemul permite adăugarea de punctaje individuale pe fiecare întrebare în parte precum și
punctaje individuale pe fiecare răspuns al întrebării dacă întrebarea permite mai multe
răspunsuri posibile.
La finalul chestionarului aplicația afișează automat un raport despre numărul
întrebărilor la care s-a răspuns corect și rezultatul chestionarului în cazul în care în chestionar
sunt doar întrebări la care sistemul poate calcula direct scorul. Deci, elevul va cunoaşte nota
pe care a obţinut-o în urma evaluării prin aplicaţiile e-learning.
1.2 Exemplu de test la clasa a V-a pentru evaluarea unei unităţi de învăţare cu softul
Wondershare Quiz Creator.
TEST DE EVALUARE
U.Î. “Alcătuirea meniul” clasa a V-a, modulul “Produse de origine vegetală şi animală”


Se acordă 10 puncte din oficiu



Timpul efectiv de lucru este de 30 minute.

SUBIECTUL I
Alege răspunsul corect ( o singură variantă):
1. Valoarea nutritivă este dată de:
a) proteine şi vitamine;
b) lipide, glucide şi vitamine;
c) săruri minerale şi lipide;
d) proteine, lipide şi glucide;
2. Alimente bogate în glucide:
a) ouă;
b) biscuiti;
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c) carne;
d) lapte;
3. Peştele este un aliment bogat în:
a) grăsimi;
b) săruri minerale;
c) glucide;
d) vitamina D şi fosfor;
4. Necesarul de calorii zilnic pentru un elev între 7-12 ani este de:
a) 5000 Kcal;
b) 2500 Kcal;
c) 1000 Kcal;
d) 2000 Kcal;
SUBIECTUL I I

(20 puncte)

Notaţi în dreptul fiecărui enunţ litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat
şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals:
A/ F 1. Activităţile desfăşurate de către o persoană nu influenţează cantitatea de substanţe
energetice din meniu.
A/ F 2. Carnea, laptele, oul şi salata sunt alimente ce pot asigura proteinele necesare într-o
zi consumate într-o anumită cantitate.
A/ F 3. O alimentaţie corectă trebuie să ţină seama de vârsta şi starea de sănătate a
oamenilor.
A/ F 4. Laptele degresat este un aliment care nu este indicat persoanelor în vărstă.
SUBIECTUL III
(20 puncte)
Stabiliţi prin săgeţi corespondenţa dintre datele prezentate în cele 2 coloane. Un
răspuns poate fi ales odată sau de mai multe ori sau niciodată.
1. proteine
2. lipide
3. glucide
4. minerale
SUBIECTUL IV

a) carne
b) fructe
c) ouă
d) unt
(20 puncte)

Completează cu noţiunile corespunzătoare spaţiile libere din afirmaţiile următoare,
astfel încât acestea să fie corecte:
1. Micul dejun trebuie să fie cea mai __________________.masă a zilei
2. Masa de prânz trebuie să conţină doua feluri de mâncare şi un _________.
3. Cina constituie ultima masă a zilei şi reprezintă ______ % din totalul coloric al meselor
unei zile.
4. Zilnic trebuie să consumăm legume şi ___________.
SUBIECTUL V

__________________(10 puncte)

Studiază piramida alimentelor. Identifică grupa de
alimente care trebuie consumată cel mai puţin.
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Testul computerizat a necesitat parcurgerea următoarelor etape:

Realizarea subiectului I cu Multiple
Choise.

Realizarea subiectului II cu
True/False

Realizarea subiectului III cu
Maching

Realizarea subiectului IV
cu Fill the Blank
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Realizarea subiectului V cu Clip Map

Am realizat unitatea testului.
Dacă elevul dă clic pe un Start apare
conţinutul şi poate efectua subiectul.
După parcurgerea testului se afisează
scorul şi punctajul obţinut.

Bibliografie
Matei, P., (2009), Ghid de evalure pentru educaţie tehnologică, Editura Biblioteca,
Târgovişte
http://didactic.ro/TesteQuiz
www.wondersharequizcreator.com
Suport de curs, Integrarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (tic) în
curriculumul național, Cluj-Napoca, 2010

Învăţarea pe bază de proiect - strategie de instruire integrată
Prof. Chiţescu Daniela
Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Galaţi
“Cel mai puternic argument pentru integrarea curricumului este chiar faptul că
viaţa nu este împărţită pe discipline.” (J. Moffet)
Termenul curriculum integrat sugerează în primul rând corelarea conţinuturilor; acest
demers necesită o abordare curriculară în care punctul de pornire sunt cel mai adesea finalităţile
urmărite, în funcţie de care sunt alese toate celelalte componente ale procesului instructiv formativ.
Literatura de specialitate oferă trei modele de integrare:
- modelul interdisciplinar;
- modelul transdisciplinar;
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- modelul pluridisciplinar sau multidisciplinar;
Învăţarea integrată se evidenţiază prin următoarele caracteristici:
- învăţarea devine un proiect personal al copilului, îndrumat, orientat, animat de către educator;
ea devine interesantă, stimulativă, semnificativă;
- la baza activităţii stă acţiunea practică, cu finalitate reală;
- activităţile integrate sunt în opoziţie cu instruirea verbalistă şi livrescă;
- accentul cade pe activitatea de grup şi nu pe cea cu întreaga grupă;
- le oferă copiilor posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţile lor
sunt cele mai evidente;
- cultivă cooperarea şi nu competiţia;
- copiii se deprind cu strategia cercetării; învaţă să creeze situaţii, să emită ipoteze asupra
cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, să estimeze rezultatele posibile, să mediteze asupra
sarcinii date;
- cadrul didactic trebuie să renunţe la stilul de lucru fragmentat, în care activităţile se desfăşoară
una după alta, cu distincţii clare între ele, ca şi cum nu ar face parte din acelaşi proces şi să
adopte o temă de interes pentru elevi, care transcede graniţele diferitelor discipline;
- obiective ale mai multor discipline planificate în cursul săptămânii sunt atinse în cadrul unor
scenarii/ activităţi zilnice care includ fragmente din disciplinele respective sub un singur
generic;
- unităţile de învăţare ale disciplinelor se topesc în cadrul conturat de temele activităţilor
integrate.
Strategii de instruire integrată:


Învăţarea prin dezbatere



Învăţarea prin cercetare



Învăţarea prin rezolvarea de probleme



Învăţarea prin descoperire



Învăţarea bazată pe probleme



Învăţarea de tip expediţionar



Învăţarea pe bază de proiect

Învăţarea pe bază de proiect este o strategie de instruire integrată des folosită.
William Heard Kilpatrick a publicat în 1918 studiul privind acest tip de învăţare care a fost
prelut în diferite formule de ştiinţele educaţiei la scară largă.
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Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare care implică, de regulă, o
micro-cercetare sau o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru
elevi/copii.
Învăţarea bazată pe proiect presupune
- colectarea de informaţii;
- prelucrarea şi sintetizarea acestora;
- interpretarea şi reflecţia personală;
- cooperarea în realizarea sarcinilor.
Avantaje ale proiectului:
- rezolvare de probleme relevante pentru viaţa reală;
- deprinderi antreprenoriale/ strategie/ metacogniţie;
- comunicare şi cooperare;
- integrare, putere de sinteză a numeroase conţinuturi;
- aprofundări disciplinare;
- valorificarea stilurilor de învăţare;
- investigare şi cercetare, utilizarea tehnologiei;
- puternică implicare, autonomia elevilor în învăţare şi creativitatea acestora;
- demonstrarea înţelegerii ca bază a învăţării.
Beneficiile abordării proiectului integrat pentru copii:
- sunt implicaţi activ în procesul de învăţare;
- îşi construiesc învăţarea prin operarea cu ideile, cunoştinţele şi concepţiile pe care le
posedă deja;
- învăţarea prin cooperare îi expune pe copii unei mari diversităţi de opinii, dezbatere
de idei, încurajează exprimarea liberă în contextul respectului pentru opinia celuilalt;
- colectează şi analizează datele, au mai multă libertate de acţiune;
- participă la procurarea materialelor devenind mai responsabili;
- au mai multă încredere în forţele proprii;
- au şansa să-şi planifice propriile activităţi;
- îşi pot alege aria de stimulare/sectorul care prezintă interes deosebit pentru ei;
- sunt parteneri cu drepturi egale într-un act educaţional;
- învaţă prin interacţiune cu ceilalţi, nu unii alături de ceilalţi;
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- îşi dezvoltă competenţe: creativitatea, capacitatea de comunicare, munca în echipă;
- au posibilitatea să se bucure de finalitatea activităţii lor.
Planul proiectului
CE INFLUENŢĂ AU ANOTIMPURILE ASUPRA VIEŢII OAMENILOR?
(Matematică şi Ştiinţe, clasa a II-a)
Etapa 1: Lecţie de organizare
- formarea echipelor
- prezentarea planului proiectului CE INFLUENŢĂ AU ANOTIMPURILE ASUPRA
VIEŢII OAMENILOR?


Copertă (sub forma unui simbol al anotimpului)



Prima pagină



Lunile anotimpului



Semnele anotimpului



Ghicitori



Anotimpul în opere literare



Expresii frumoase



Transcrieri de texte



Crearea de mici descrieri
- distribuirea sarcinilor între membrii fiecărei echipe
- prezentarea criteriilor de evaluare.

Etapa 2: Lecţie de ordonare a materialelor
- activitate prin care elevii îşi prezintă în cadrul echipei materialele aduse pentru
proiect;
- se selectează materialele în funcţie de planul proiectului;
- realizarea primelor pagini ale proiectului:


Prima pagină



Lunile anotimpului



Semnele anotimpului



Ghicitori

Etapa 3: Lecţie de definitivare a proiectului
– realizarea ultimelor pagini ale proiectului:
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Anotimpul în opere literare



Expresii frumoase



Transcrieri de texte



Crearea unor mici descrieri ale anotimpului.
- realizarea proiectului în forma finală.

Etapa 4: Lecţie de evaluare a proiectului (în bibliotecă)
- La flip-chart este expusă o planşă cu criteriile pentru evaluare şi cu numele fiecărei
echipe.
- Fiecare echipă îşi prezintă proiectul realizat sub forma unei cărticele.
- Învăţătorul notează după fiecare prezentare punctajul acordat pentru fiecare criteriu
si apoi nota finală.
- expunerea cărticelelor în biblioteca şcolii ca model pentru alţi elevi.
În concluzie:
a) Abordarea integrată este o împletire a conţinuturilor într-o formă atractivă, flexibilă,
mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare si
aplicare practică a celor învăţate;
b) Întregul program se realizează prin joc, dar nu un joc întâmplător, ci unul în care copilul are
prilejul să exploreze medii diferite şi să îndeplinească sarcini fie individual, fie în grupuri mici;
c) Activităţile integrate lasă multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru copil cât şi
pentru educator;
d) Copilului i se oferă o gamă largă de oportunităţi pentru a exersa o învăţare activă;
e) De asemenea, activitatea integrată se dovedeşte o soluţie pentru o mai bună corelare a
activităţilor de învăţare cu viaţa socială şi culturală.
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Evaluarea în cadrul activităţilor nonformale
Prof. înv. primar Bogasieru Cosmina,
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj, Timiş
Evaluarea realizată în urma activităţii de învăţare nonformală este necesar să
urmărească progresul elevului în raport cu el însuşi şi mai puţin raportarea la norme de grup
(relative). Se impune ca progresul elevului să fie monitorizat cu atenţie, înregistrat, comunicat
şi discutat cu ei înşişi şi cu părinţii periodic. Astfel, evaluarea îndeplineşte trei funcţii: de
măsurare, acest aspect ne arată ce a învăţat elevul, de predicţie, care stabileşte nivelul suficient
de dezvoltare al elevului pentru stadiul următor, de diagnoză pentru a stabili cauzele care
frânează dezvoltarea elevului şi de intervenţie formativă, adică măsurile care trebuie luate
pentru ameliorarea situaţiei.
În cadrul activităţilor nonformale şi evaluarea cunoaşte o formă mai puţin formală,
chiar opţională, în care nu intervine stresul notării. Evaluarea se realizează în funcţie de tipul
activităţii nonformale, de obiectivele urmărite în cadrul acestor activităţi cu impact doar în plan
subiectiv. Funcţia de notare, de ierarhizare este mai puţin utilizată, doar în cadrul concursurilor
şi olimpiadelor. Evaluarea activităţilor nonformale se realizează cu scopul de a conferi o
valoare didactică acestui tip de educaţie, de a urmări progresul elevilor, de a regla actul didactic
al cadrului didactic vizavi de performanţele elevilor.
Proiectarea activităţii de evaluare se realizează concomitent cu proiectarea demersului
de predare-învăţare şi în deplină concordanţă cu acesta. Se bazează tot pe descriptorii de
performanţă care sunt utilizaţi pentru evaluarea şi aprecierea rezultatelor, prin toate formele
sau probele de evaluare, putând fi adaptaţi atât la conţinuturile de învăţare evaluate, cât şi la
tipul de probă de evaluare administrată.
Condiţiile de realizare a performanţei sunt diferenţiate pe trei niveluri, corespunzătoare
aprecierii cu calificativele: suficient, bine, foarte bine, excelent.
În cadrul activităţilor nonformale sunt puse la dispoziţia cadrului didactic nonformal
aceleaşi tipuri de itemi de evaluare pe care acesta îi poate folosi în măsura în care stimulează
activitatea elevilor şi-i determină să obţină performanţe. Tipurile de evaluare cu care poate
lucra sunt: probele şi itemii. Probă reprezintă orice instrument de evaluare proiectat,
administrat şi corectat de către învăţător/profesor, iar itemul este un element component al unei
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probe. Din punct de vedere al obiectivităţii în evaluare, itemii se clasifică în: itemi obiectivi;
itemi semiobiectivi; itemi subiectivi.
Itemii obiectivi verifică un număr mare de elemente de conţinut şi capacităţi cognitive.
Aceşti itemi necesită timp scurt de răspuns şi corectare, permiţând posibilitatea utilizării unui
număr mare de astfel de itemi într-un test. Au fidelitate, validitate, obiectivitate şi aplicabilitate
ridicate şi scheme de notare foarte simple.Itemii obiectivi au şi dezavantaje: dificultatea
elaborării de distractori plaizibili şi paraleli, imposibilitatea urmăririi raţionamentului prin care
elevul ajunge la răspuns.
Itemii cu alegere duală sunt acei itemi care solicită răspunsuri de tip da/nu,
adevărat/fals, acord/dezacord.
Itemii de tip pereche sunt acei itemi care determină stabilirea corespondenţelor între
elemente distribuite pe două coloane; criteriile de selecţie sunt enunţate în instrucţiunile
testului.
Itemii cu alegere multiplă sunt acei itemi care solicită alegerea unui singur răspuns
corect/alternativă optimă dintr-o listă cu multiple soluţii/alternative.
Itemii semiobiectivi sunt acei itemi care solicită răspunsuri limitate ca formă, spaţiu, şi
conţinut, cu sarcini bine structurate, cu libertate restrânsă în reorganizarea informaţiei şi
formularea răspunsului. Se evaluează pe lângă cunoştinţe şi abilitatea de a structura sintetic
răspunsul. Acest tip de itemi prezintă avantajul că evaluarea se realizează cu obiectivitate, au
dezavantajul că nu verifică realizarea unor capacităţi şi competenţe cu caracter foarte complex.
În afară de aceşti itemi în activitatea de evaluare întâlnim: itemi cu răspuns scurt- întrebare
directă care solicită un răspuns scurt; itemi de completare- enunţ complet prin care se solicită
completarea de spaţii libere folosind cuvinte care se încadrează în contextul dat.
Întrebările structurate sunt acelea care sunt legate printr-un element comun. Se
recomandă ca răspunsul întrebării următoare să nu fie dependent de răspunsul corect al
întrebării anterioare.
În activitatea nonformală se recomandă utilizarea itemilor subiectivi pentru că sunt uşor
de construit, solicitând răspunsuri deschise, ei evaluează procese cognitive de nuvel ridicat,
verificând obiective care privesc creativitatea şi originalitatea. Au însă dezavantaje: fidelitate
şi validitate scăzută, necesitatea de scheme de notare complexe şi greu de alcătuit, corectarea
durând mult.
Rezolvarea de probleme (situaţii problemă) este o altă metodă des utilizată în cadrul
activităţilor nonformale care permite evaluarea operaţiilor de gândire convergentă/divergentă
şi operaţii mentale complexe.
Frecvent se folosesc itemi de tip eseu care solicită elevilor construirea unui răspuns
liber, conform unui set de cerinţe date:
 eseu structurat/semistructurat- răspunsul este dirijat şi ordonat cu ajutoril unor cerinţe,
sugestii, indicii;
 eseu liber /nestructurat)- prin care se valorifică originalitatea, creativitatea,
neimpunând cerinţe de structură.
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Metodele de evaluare utilizate în practica curentă sunt clasificate în trei mari categorii:
metode de verificare; metode de măsurare; metode de apreciere.
Metodele de verificare, în funcţie de modalitatea concretă de utilizare pot fi: evaluare
orală; evaluare prin probe scrise; evaluare prin probe practice; evaluare prin teste; evaluare
prin proiecte; evaluare prin portofolii; evaluare prin chestionare; evaluare prin observaţii.
Evaluarea orală este frecvent utilizată în cadrul activităţilor nonformale şi se realizează
prin întrebări şi răspunsuri şi prin îndeplinirea unor sarcini de lucru, oral, la tablă, pe grupe etc.
Sub atenta supraveghere a cadrului didactic. Este folosită ca verificare curentă şi parţială, pe
parcursul programului de instruire/învăţare. Ca şi în activitatea de tip formal, formele evaluării
orale sunt: chestionarea orală, dialogul, dezbaterea, prezentarea.
Este folosită mult tehnica dialogului purtat între doi elevi, dintre care unul joacă rolul
de examinator, iar clasa pe cel de evaluator, atât al calităţii întrebărilor formulate, cât şi a
răspunsurilor, dezbaterea pe o temă stabilită în prealabil în care este implicată întreaga grupă,
iar educatoarea devine mediator, având rolul de a redresa discuţia dacă aceasta deviază de la
subiect şi de a o menţine la un nivel corespunzător, de asemenea prezentarea unui portofoliu
sau a unei lucrări în faţa clasei.
Evaluarea orală reprezintă un mujloc util şi eficient de verificare operativă şi punctuală
a performanţelor elevilor în activitatea şcolară. Această modalitate relevă modul de exprimare
al elevilor, logica expunerii, spontaneitatea, dicţia, fluiditatea exprimării şi îi deprinde pe elevi
cu comunicarea orală directă şi permite tratarea diferenţiată.
Probele scrise fac posibilă o evaluare obiectivă şi operativă pe baza unui cuantum de
cunoştinţe cu scopul de a regla şi perfecţiona procesul de învăţare şi îndeplinesc o funcţie
diagnostică., furnizează un feed-back asupra performanţelor obţinute, constituie un mijloc de
autoevaluare pentru elevi şi are valoare formativă.
Probele scrise pot fi: probe curente; probe de evaluare periodică; probe de evaluare
sumativă; probe de bilanţ; probe de evaluare centrate pe obiective.
În cadrul activităţilor nonformale evaluarea scrisă se utilizează cu discernămât şi au
rolul de a constata evoluţia elevului în conformitate cu atingerea scopurilor propuse. Probele
scrise în activitatea nonformală se folosesc ca documente de ierarhizare doar la concursuri şi
olimpiade.
Probele practice se pot folosi cu eficienţă în cadrul activităţilor pentru constatarea
capacităţii elevilor de a aplica informaţii, de a folosi corect priceperile, deprinderile, abilităţile
formate în activitatea concretă, practic-aplicativă. Acest tip de evaluare oferă posibilitatea
elevilor de a-şi dezvolta competenţe generale de analiză, de sinteză şi generalizare.
Un tip specific de probă practică utilizată în cadrul activităţilor îl constituie
activităţile experimentale prin care elevul descoperă mecanisme specifice de investigaţie, de
observare, de reflecţie. Aceste experimente sunt situaţii de învăţare care se desfăşoară în cadrul
diferitlor activităţi şi care îşi propun să evalueze capacităţi şi deprinderi variate şi de aceea
acestea au un caracter preponderent formativ.
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Testele sunt instrumente eficiente de evaluare care: asigură o mai mare obiectivitate în
procesul de evaluare; permit verificarea întregii clase de elevi într-un timp foarte scurt; cuprind
esenţialul informaţiilor asimilate; conduce la formarea unor deprinderi de învăţare sistematică.
Testele standardizate sau elaborate de către cadrul didactic sunt şi ele folosite în cadrul
unor activităţi nonformale, deoarece pe lângă verificarea informaţiei acumulate de elevi,
verifică şi capacitatea acestora de a folosi cunoştinţele asimilate în situaţii variate, puse la
dispoziţie de acest gen de activităţi. La baza construcţiei lor se regăsesc tot itemii.
Proiectul este un instrument de evaluare frecvent utilizat în cadrul activităţilor
nonformale. Proiectele sunt lucrări care se execută într-o perioadă mai lungă de timp şi
presupun sarcini multiple de lucru, individuale sau de grup. Proiectele dau posibilitatea
evaluării capacităţilor elevilor, adecvarea metodelor de lucru, a instrumentarului, a materialelor
şi a echipamentelor din dotare, permit rezolvarea de probleme, realizarea cu acurateţe a
produsului din punct de vedere tehnic, oferă posibilitatea generalizării problemei/soluţiei şi a
modalităţii de prezentare a proiectului. Pentru ca portofoliul să devină un instrument de
evaluare interactiv este necesară stabilirea tematicii şi a conţinutului acestuia împreună cu
elevii. Acest tip de evaluare, prin portifoliu, este frecvent utilizată în cadrul activităţilor
nonformale, datorită aspectului mai puţin riguros decât un test sau o evaluare de alt tip şi
datorită calităţii acestuia de a oferi posibilitatea personalizării evaluării.
O altă metodă folosită cu eficienţă în activitatea nonformală este observarea sistematică
a activităţii şi a comportamentului elevilor şi constă în investigarea sistematică pe baza unui
plan dinainte elaborat şi cu ajutorul unor instrumente adecvate, a acţiunilor şi interacţiunilor, a
evenimentelor, a relaţiilor şi a proceselor cu scopul constatării progreselor elevilor. Ca
elemente de înregistrare a informaţiilor cu rolul de a observa atât procesul cât şi produsele
elevului, cadrul didactic poate recurge la:
 fişa de evaluare, care identifică date precise despre constatările pe care le observă în
comportamentul sau modul de acţiune al elevilor;
 scara de clasificare însumează un set de caracteristici evaluabile;
 lista de control/verificare este aparent asemănătoare cu scara de clasificare ca manieră
de structurare, fără a emite o judecată de valoare.
Evaluarea cu ajutorul software-ului specializat este o formă plăcută şi acceptată de
elevi, se realizează prin rularea unui program informatic educaţional, program recunoscut de
sistemul de operare al unui calculator şi care se poate adapta nivelului evaluaţilor prin ajustarea
dificultăţii itemilor pe care îi conţine. Acest tip de evaluare angajează feedback-ul, astfel încât
se realizează şi corecţiile necesare.
În activitatea nonformală se foloseşte cu mult succes autoevaluarea, utilizând grilele de
autoevaluare, care permit elevilor să-şi determine în condiţii de autonomie, eficienţa
activităţilor realizate în conformitate cu: capacităţile vizate; sarcinile de lucru formulate; valori
ale performanţei preconizate.
În autoevaluare elevii pot să folosească autoaprecierea verbală şi autonotarea.
Implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate are efecte benefice, deoarece elevul
exercită rolul de subiect al acţiunii pedagogice, de participant la propria sa formare. Elevii,
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apreciindu-şi rezultatele obţinute reuşesc să înţeleagă necesitatea depunerii efortului pentru
atingerea unor obiective stabilite. De asemenea, cultivă motivaţia lăuntrică şi atitudinea
pozitivă, responsabilă, faţă de propria activitate.
O altă metodă este şi autocorectarea sau corectarea reciprocă, ca exerciţiu pe calea
dobândirii autonomiei în evaluare. Elevul reuşeşte sa-şi depisteze operativ unele erori, scăpări,
în momentul realizăriii unor sarcini de îmvăţare. Depistarea lacunelor proprii sau ale colegilor,
chiar dacă nu sunt sancţionate prin note, constituie un prim pas pe drumul conştientizării
competenţelor în mod independent.
O primă formă este autonotarea controlată, prin care elevul este solicitat să-şi acorde o
notă pentru prestaţia sa teoretică sau practică. Cadrul didactic împreună cu colegii
artgumentează şi evidenţiază corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor formulate.
Notarea reciprocă este o altă formă a autoevaluării prin care elevii sunt puşi în situaţia
de a-şi nota colegii, prin reciprocitate, fie la lucrările scrise, fie la examinarea de tip oral. Aceste
exerciţii în cadrul activităţilor nonformale nu se concretizează în notare efectivă.
Metoda de apreciere obiectivă a personalităţii constă în antrenarea întregului colectiv
al clasei în evidenţierea rezultatelor obţinute de elevii săi, prin coroborarea a cât mai multe
informaţii şi aprecieri în vederea formării unor reprezentări cât mai complete despre fiecare
elev în parte şi ale tuturor la un loc.
Pentru formarea deprinderilor autoevaluative la elevi este necesar ca aceştia să
cunoască obiectivele prestabilite şi criteriile de evaluare ale diverselor sarcini. Astfel elevii
sunt încurajaţi să reflecteze asupra activităţii lor individuale şi contribuţiei în cadrul grupului.
Pentru a realiza acest lucru cadrul didactic coordonator al activităţii nonformale trebuie să facă
cunoscut elevilor înca de la început, standardele de expectanţe valorice şi criterii de reuşită.
Şi în cadrul activităţilor nonformale este necesar să se aibă în vedere în cazul proiectării
unei probe de evaluare câteva aspecte metodologice, pentru a conferi validitate şi eficacittate
acestora.
Pentru început cadrul didactic stabileşte ce evaluează conform procesului de formare,
rezultatele aşteptate, niveluri de performanţă stabilite, competenţe angajate în acţiune, tipul de
aptitudini, abilităţi, capacităţi, elemente de competenţă, reprezentări mentale, atitudini,
randamentul urmărite a se forma şi nu în ultimul rând aficienţa actului educaţional.
Etapele demersului evaluativ:
Etapa I. Stabilirea obiectivelor de evaluare;
Etapa a II-a. Stabilirea conţinuturilor curriculum-ului, reprezentative pentru obiectivele
pe care dorim şă le evaluăm;
Etapa a III-a. Stabilirea instrumentelor de evaluare;
Etapa a IV-a. Redactarea probei;
Etapa a V-a. Utilizarea descriptorilor de performanţă;
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Etapa a VI-a. Acordarea calificativelor în funcţie de descriptorii de performanţă şi
comunicarea rezultatelor aprecierii;
Etapa a VII-a. Analiza erorilor şi dificultăţilor;
Etapa a VIII-a. Corectarea greşelilor.
În activităţile de tip nonformal se acordă o importanţă mult mai mare formării
deprinderii de autoapreciere şi autoevaluare a propriilor performanţe, astfel elevii dobândesc
acele cunoştinţe şi deprinderi de apreciere corectă şi obiectivă, cu spirit de fair-play propria
prestaţie vizavi de cea a colegilor şi în plus dobândesc acea capacitate de a observa propria
evoluţie, un aspect deosebit de greu de realizat având în vedere subiectivitatea specifică.
Activităţile nonformale pun la îndemâna cadrelor didactice oportunităţi multiple ca prin
efort susţinut, prin exerciţii şi perseverenţă elevii să dobândească aceste deprinderi şi aptitudini
de evaluare, interevaluare şi autoevaluare obiectivă. Acest aspect este posibil de realizat şi
datorită transparenţei activităţii nonformale, a modului de organizare şi desfăşurare a
evaluărilor, a informării permanente şi imediată asupra rezultatelor, punerea de comun acord
pentru intervenţiile didactice, reprezintă condiţii esenţiale pentru punerea în practică a unui
sistem obiectiv de evaluare formativă.
Bibliografie:


Kelemen, Gabriela, Metodica activităţilor culturale, civice şi recreative, Editura
Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2012;



Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006;
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Valorificarea elementelor de istorie locală în cadrul orelor de istorie
Prof. Boca Maria Daniela
Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” Luduș, Mureș
„Istoria este cea dintâi carte a unei naţii”, aşa cum arăta Nicolae Bălcescu. Ea
cuprinde cele mai de preţ învăţături pe care trebuie să le ştie şi să le preţuiască fiecare om.
Din istorie, copilul învaţă care este obârşia poporului în sânul căruia s-a născut, cum
au străbătut oamenii vremurile.
În cadrul lecţiilor de istorie, predate în clasa a IV a, arătăm elevilor că istoria poporului
român s-a dezvoltat în conexiune cu istoria popoarelor vecine şi chiar mai îndepărtate din
Europa sau din întreaga lume pentru că “istoria naţională nu se poate aşeza decât pe harta mai
largă a istoriei universale”, după cum afirma Nicolae Iorga în 1938.
Elementul de istorie locală este valabil numai atunci când mărturiseşte generalul şi face
dovada dezvoltării concrete a poporului român. Sub aspect informativ elementele de istorie
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locală ajută elevii la aprofundarea şi însuşirea temeinică a cunoştinţelor, la fundamentarea
ştiinţifică a lecţiilor, la formarea unei concepţii ştiinţifice despre lume.
Sub aspect formativ elementele de istorie locală stimulează dezvoltarea spiritului de
observaţie, a gândirii, imaginaţiei. Contribuie la formarea însuşirilor pozitive: dezvoltarea
sentimentului patriotic, educarea spiritului de dragoste faţă de muncă, îi educă în spiritul păcii
şi prieteniei între popoare, manifestarea unei atitudini pozitive faţă de învăţătură, disciplină,
comportare.
Prin cunoaşterea trecutului şi prezentului local natal sub aspect istoric, formăm la elevi
atitudinea de respect faţă de valorile materiale şi spirituale moştenite.
Valorificarea elementelor de istorie locală poate fi realizată în două etape:
 cunoaşterea nemijlocită prin activităţi extraşcolare de tipul excursie-documentară,
vizite la muzeu, la şantiere arheologice ce anticipează unele cunoştinţe de istorie;
 fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor acumulate prin intermediul lecţiilor de istorie sau
din alte surse.
Istoria judeţului se remarcă prin continuitate şi particularitate, păstrează urmele şi
vestigiile unei culturi uimitoare. Săpăturile arheologice atestă existenţa aşezărilor umane pe
parcursul întregii istorii: din neolitic şi continuând cu epoca medievală, modernă etc.
La începutul clasei a IV-a am organizat o excursie documentară la muzel de istorie din
Alba-Iulia. Cu acest prilej elevii au observat “pe viu” descoperirile şi mărturiile istoriei:
vestigii arheologice- piese din perioada bronzului- săbii, fragmente ceramice din care s-au
restaurat vase diverse ca formă, ornamente şi mărime, din perioada timpurie a fierului, monede
de aur din perioada dacică, monede din perioada romană etc.. Descoperirile arheologice
neolitice vorbesc despre vechimea populaţiei geto-dacice, ocupaţiile şi evoluţia societăţii.
Întorşi acasă, elevii au aflat că în vatra oraşului au fost găsite urme din neolitic, din
epoca bronzului şi fierului, relicve geto-dacice şi ale culturii romane. Oraşul nostru a fost
atestat documentar în 1333 într-un proces verbal întocmit cu ocazia delimitării hotarelor dintre
Sânger şi Bogata sub denumirea Decime de Ludas Regis. Prima atestare documentară a satului
Gheja datează din anul 1366, numele satului fiind GESE.
Date istorice despre trecutul îndepărtat al satului nu avem. Denumirile unor părţi ale
satului cu nume istorice ca: Gheja Bătrână, Tonorog, Pe Piatră, materiale de la Arhivele
Statului din Tg. Mureş, Turda, Cluj-Napoca şi Alba-Iulia, săpăturile efectuate de elevii liceului
din Luduş, sub conducerea profesorului Oltean T. Ioan în anii 1970-1971, în vechea vatră a
satului numită şi azi Gheja Bătrână, dovedesc existenţa veche a satului. Săpăturile efectuate au
scos la iveală fragmente ceramice aparţinând culturilor Wientemberg şi Noua Teiuş, iar la
Luduş s-au descoperit fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni, ornamentate cu linii
paralele realizate din împunsături succesive într-o pastă cenuşie fină şi omogenă. (Cercetări
arheologice în regiunea M.A.M. şi Cluj, vol II, 1965, pag.25)
Purtătorii culturii Coţofeni au fost triburile indo-europene, din care s-au dezvoltat tracii
şi ilirii.(Muzeul de Istorie, Cluj-Napoca, pag.13)
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În una din hărţile de repartizare a aşezărilor omeneşti din cadrul neoliticului târziu (2301906 î.Ch.) este trecută aşezarea Gheja. Comunitatea omenească care a existat pe acest teritoriu
aparţine culturii Decea Mureşului, deoarece ea conţine principalele caracteristici ale acestei
culturi:
 aşezarea grupului comunităţii se găsea pe un bot de deal, în apropierea Mureşului, azi
Gheja Bătrână;
 ceramica era alcătuită din vase de lut ornamentate în tehnica inciziei şi încrustării;
 uneltele erau confecţionate din piatră dură şi chiar din cupru.
Cele mai multe descoperiri aparţin culturii bronzului şi constau în unelte, arme,
fragmente de vase, unele dintre ele fiind descoperite de elevii liceului din Luduş, la Gheja şi
Roşiori. Urme materiale aparţinând culturii Wientemberg au fost descoperite la Luduş, în
punctul numit Abator. (Căutări arheologice în regiune M.A.M. şi Cluj în acta Museum
napocensis, vol II, pag. 65).
Modalităţi de integrare în lecţii a elementelor de istorie locală
Lecţia: Formarea poporului român şi a limbii române
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Prezenţa dacilor pe aceste meleaguri este atestată de o descoperire întâmplătoare în
anul 1965 în curtea locuitorului Rotar Ioan, str. Dealului, Luduş. Este vorba despre o
ceaşcă care se găseşte la muzeul liceului din Luduş. Descoperirile ulterioare au
demonstrat că pe teritoriul Luduşului şi a satului Gheja a existat o comunitate dacă şi
romană.



Din aria satului Gheja, fără precizări topografice, se cunosc mai multe descoperiri: un
cap de statuetă feminină din teracotă, o brăţară din bronz, ceramică romană provincială
de culoare roşie şi cenuşie (oale, ulcioraş) şi terra sigillata; ansamblul descoperirilor
indică existenţa unei aşezări.



Din puncte neprecizate de pe teritoriul oraşului provin mai multe descoperiri de epocă
romană: ceramică romană provincială, elemente de hypocaust şi două monede (un
sestertius de la Antoninus Pius, anii 153-154 şi un denar de la Caracalla, anul 215).



Documentele pomenesc pentru importanţa sa economică, drumul roman care trecea
prin apropierea localităţii Gheja, cunoscut până astăzi de localnici fiind „drumul lui
Traian”. Urmele drumului sunt vizibile şi astăzi începând de la Mureş, mai în jos de
podul de fier, spre sat şi continuă prin locurile: Dărab, Moară, Piatră spre Bogata Sat.



Nicolae Vlassa ne informează despre un drum roman care făcea legătura între OcnaMureş şi Cristeşti, drum ce mergea paralel cu Mureşul. Acesta se ramifică din cel ce
lega Apulum de Potaissa şi trecea prin Noşlac, Gheja, Bogata, Cipău, Ogra, Sînpaul şi
Ungheni până la PAGUSUL roman de la Cristeşti. Un alt drum ducea de la Turda
Triteni, Pădureni, Tăureni, Luduş şi Gheja unde făcea joncţiunea cu cel de la OcnaMureş. Locul de întâlnire poartă denumirea Pe Piatră (loc istoric vizibil şi astăzi- loc
pietruit cu piatră de munte pe o fâşie lungă de 8- 10 m).
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După retragerea romană comunitatea de la Gheja a continuat să vieţuiască, fapt dovedit
prin descoperirea unei monede romane emisă în timpul împăratului Valentinian 363375 e.n.

Lecţia: Primul Război Mondial


Tinerii luduşeni au fost încorporaţi în armata austro-ungară fiind trimişi să lupte în
Italia şi Galiţia. Unii dintre ei au dezertat ajungând pe căi numai de ei ştiute să lupte în
Moldova ca militari ai armatei române în bătăliile de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz.



Patruzeci de ghejeni nu s-au mai întors acasă. Spre veşnica lor pomenire, comunitatea
a înălţat în 1934 un Monument al eroilor în apropierea bisericii din sat.

Lecţia: Marea Unire de la 1918


La 24 noiembrie 1918 Cercul Electoral al Luduşului adoptă Hotărârea noastră prin care
se exprimă dorinţa unirii teritoriilor româneşti din Ardeal cu Regatul României.



Delegaţii aleşi să reprezinte pe românii din această parte a Câmpiei Transilvaniei la
Marea Adunare de la Alba Iulia au fost: Vasile Cerghizan, preot în Cocuş de Câmpie,
Ioan Oltean, avocat în Luduş, Vasile Morariu, învăţător în Luduş, Nicolae Vulcu,
proprietar din Iclandu Mare, Dumitru Iclănzan, economist din Iclănzel.



Alături de delegaţi au fost prezenţi pe Câmpul lui Horea zeci de luduşeni şi ghejeni
plecaţi cu trenul sau călări.

Acestea sunt câteva din exemplele care arată cum putem dezvolta la elevi sentimentele
de mândrie naţională. Demonstraţia cu ajutorul unor obiecte şi urme istorice contribuie la
formarea reprezentărilor şi noţiunilor istorice şi conferă trăinicie cunoştinţelor. Demonstrarea
cu ajutorul documentelor istorice (hrisoave, diplome, fotogtafii, scrisori) măreşte încrederea în
adevărul celor spuse.
Adevăratele sentimente faţă de patrie şi popor nu se nasc decât prin cunoaşterea
locurilor minunate ale pământului natal. Aşa îndemna şi marele istoric Nicolae Iorga:
„…puneţi copiii în faţa monumentelor în care este încorporată istoria…şi în felul acesta
istoria poporului nostru nu va mai fi o meserie de învăţat pe de rost astăzi şi de uitat mâine, ci
un element de putere şi de iniţiativă în sufletul fiecăruia dintre ei”.
Bibliografie:
1. Nicolae Iorga – Pagini alese – Ed. Ion Creangă – Bucureşti - 1985
2. Monografia oraşului Luduş- Editura Nico 2008
3. Monografia satului Gheja
4. Dumitru Popa – Aşezările rurale din Dacia romană intracarpatică – Editura
Economică, 2002
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5. Ion Reteganu – Valorificarea instructiv-educativă a elementelor de istorie locală E.P.
– Bucureşti 1967

Influenţele jocului didactic în procesul instructiv-educativ
Prof. înv. primar Călian Daniela-Olivia
Şcoala Gimnazială Iernut, județul Mureş
Dintotdeauna, realitatea a confirmat că de la vârsta foarte timpurie şi până la sfârşitul
vieţii omul este receptiv şi deschis tuturor influenţelor, fapt ce obligă la armonizarea acestora
într-un sistem bine închegat, bine organizat, în raport cu cerinţele şi necesităţile vârstei.
Învățământul actual urmăreşte să asigure funcţia formativă a învăţării. Acest fapt îl
determină pe profesorul pentru învăţământul primar să utilizeze în procesul instructiv-educativ
metode şi procedee cât mai variate în vederea realizării acestui scop. În sistemul influenţelor
ce se exercită pe diferite direcţii pentru creşterea acţiunii formative a şcolii jocul didactic ocupă
un loc important. Jocurile didactice reprezintă forma de activitate dirijată care îmbină în mod
armonios elementul instructiv – educativ cu latura distractivă realizând în practică dezideratul
învăţării prin joc.
Jocul a fost utilizat în toate timpurile ca mijloc educativ, mai ales la vârsta şcolară mică.
Astăzi, jocul didactic este apreciat ca importantă metodă de învăţământ, fiind încadrat la
capitolul „metode bazate pe acţiune practică” (Miron Ionescu); fiind considerat o metodă
activă ,,care suscită activitatea de explorare personală a realităţii” (Constantin Cucos).
De la vârsta de 6 ani în viaţa copilului începe procesul de integrare în şcoală ca o
necesitate obiectivă determinată de cerinţele dezvoltării sale multilaterale. Cu toate acestea,
schimbările care intervin în programul zilnic nu diminuează dorinţa de joc a acestuia. Lecţiile
devin treptat activităţi serioase, nu mai înseamnă pentru el un joc, dar dacă se neglijează
particularităţile de vârstă atunci şcoala poate deveni pentru el un loc mai puţin plăcut şi atractiv.
Datoria profesorului pentru învăţământul primar este de a-l face pe micul şcolar să vină cu
plăcere la şcoală, să-l determine pe acesta să înveţe printr-o participare activă, înlăturând
plictiseala care poate să apară pe parcursul lecţiilor. În acest sens este foarte important ca jocul
să fie menţinut ca formă a activităţii de învăţare în cadrul lecţiilor cu o pondere mai mare în
prima subetapă a ciclului primar.
Jocurile cu reguli exercită importante influenţe educative. Crearea acestor jocuri
contribuie la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter a atitudinii corecte faţă de comportarea
proprie şi a celor din jur. J. Piaget considera că acceptarea şi respectarea regulilor jocului îl
pregătesc pe copil pentru activităţile viitoare, îl conduce spre morala socială a grupului căruia
îi aparţine.
Valoarea principală a jocului didactic rezidă în faptul că îi face pe elevi participanţi
nemijlociţi, direct interesaţi la propria formare. Ca formă de activitate, el oferă satisfacţie
elevilor, îi antrenează la o participare conştientă şi determină în acelaşi timp, o manifestare
plenară a personalităţii lor.
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Jocul are menirea de a-i conştientiza pe participanţi de faptul că se află într-o situaţie
de învăţare în care primează aspectul cognitiv şi că activitatea trebuie să se desfăşoare cu toată
seriozitatea. Jocul didactic are o structură specifică, ce reuşeşte să îmbine într-o fină ţesătură
sarcina didactică (problema pe care trebuie s-o rezolve copilul în cadrul jocului însuşindu-şi în
acest mod anumite cunoştinţe şi deprinderi), regulile şi elementele de joc. Prin joc, cadrul
didactic dezvoltă cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte, le consolidează, le precizează şi chiar
le verifică punând în valoare şi antrenând capacităţile creatoare. Jocul are evidente valenţe de
cunoaştere putând fi utilizat ca o tehnică atractivă de explorare a realităţii, de explicare a unor
noţiuni abstracte pe o cale mult mai accesibilă. Prin joc se rezolvă, într-o manieră specifică,
numeroase sarcini de învăţare, rolul nefiind doar ludic.
Jocul didactic poate fi utilizat la toate disciplinele, pe tot parcursul activităţii didactice
în oricare dintre etapele lecţiei având ca scop şi înlăturarea oboselii şi a plictiselii. Diversitatea
tipurilor de jocuri conferă lecţiei dinamism, farmec şi atractivitate şi oferă posibilitatea
abordării în mod creator a acesteia. Prin organizarea unor astfel de jocuri se creează o atmosferă
eliberată de factori stresanţi, apropiată universului de cunoaştere al copilului.
Prin intermediul jocului copilul ia contact cu colegii, se obişnuieşte să ţină seama de
punctul de vedere al acestora, să iasă din egocentrismul său original, să se disciplineze prin
respectarea regulilor jocului. Prin joc copilul relaţionează cu cei din jur realizându-se astfel o
socializare a acestuia.
Trebuie menţionat şi faptul că un cadru didactic se poate folosi de joc pentru a cunoaşte
mai bine elevul deoarece se ştie că orice copil se angajează în jocul său, jocul îi serveşte pentru
a-şi afirma inteligenţa, voinţa, caracterul dominant, într-un cuvânt personalitatea.
Fiind vorba de o asemenea formă de activitate, cu valenţe multiple, este necesar ca
jocul să aibă un conţinut care să asigure, în mod real, integrarea lui organică în lecţie în
momentele cele mai potrivite.
Jocul poate îndeplini diverse funcţii în procesul instructiv-educativ: mijloc şi metodă
eficientă de instruire şi educare, procedeu sau formă de organizare a activităţii.
Voi reda în continuare un joc didactic matematic pe care l-am folosit în scopul formării
şi consolidării deprinderilor de calcul mental rapid. Acest joc dezvoltă creativitatea,
imaginaţia, flexibilitatea gândirii, memoria, judecata logică, atenţia, capacitatea de analiză şi
sinteză, clarifică diferite noţiuni formând elevilor deprinderi de a le integra în ansamblul
cunoştinţelor necesare rezolvării problemelor. Calculul mental oral constituie o etapă
premergătoare şi necesară pentru calculul scris.
Joc în lanţ
Scopul: Formarea şi consolidarea deprinderilor de calcul mental oral rapid.
Sarcina didactică: Efectuarea de exerciţii de adunare şi de scădere oral.
Desfăşurarea jocului: Învăţătorul determină concentrul în cadrul căruia elevii trebuie
să efectueze operaţii. Acest joc poate fi folosit pentru orice concentru numeric. Elevii sunt
împărţiţi în echipe cu număr egal de membrii. Membrii unei echipe sunt aşezaţi pe două rânduri
faţă în faţă în aşa fel încât fiecărui copil dintr-un rând să-i corespundă un altul din celălalt rând.
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Unul dintre elevi pune prima întrebare celui din faţa sa (de exemplu 23 + 3), celălalt pune celui
din partea laterală a sa o întrebare cuprinzând în exerciţiu rezultatul corespunzător întrebării ce
a fost pusă (de exemplu (26 – 4 cât fac?). Acesta trebuie să continue jocul adresându-se
vecinului din fața sa (de exemplu 22 + 7 cât fac?).
În felul acesta jocul se desfăşoară până când unul din cei întrebaţi spune un rezultat
greşit ceea ce atrage după sine ruperea lanţului. Câştigătoarea jocului este echipa în care elevii
nu au întrerupt lanţul sau aceea în care au lucrat corect mai mulţi elevi.
O altă variantă de desfăşurare a acestui joc este în scris.
Material didactic: fişe de lucru
Desfăşurarea jocului:
Învăţătorul pregăteşte un număr de fişe corespunzător numărului de rânduri de bănci
care să cuprindă exerciţii de adunare şi scădere de aceeaşi dificultate. Pe fiecare fişă să fie
scrise atâtea exerciţii câţi elevi sunt pe fiecare rând de bănci. La semnalul învăţătorului primul
elev din fiecare rând rezolvă primul exerciţiu şi apoi dă mai departe fişa colegului care rezolvă
următorul exerciţiu. Jocul continuă în felul acesta până fişa va ajunge la ultimul elev din şirul
de bănci. Câştigă rândul care termină mai repede şi rezolvă corect exerciţiile. Dacă fiecare rând
are greşeli este declarat câştigător rândul care are mai puţine greşeli. Fişele pot să cuprindă
adunări şi scăderi sau fie adunări sau fie scăderi în funcție de lecția la care se aplică.
Un alt exemplu de joc pe care îl utilizez şi care se desfăşoară tot oral, dar de data
aceasta la disciplina Comunicare în limba română este jocul ,,Cum poate fi…?”.
Scopul: Însuşirea noţiunii de adjectiv.
Sarcina didactică: Găsirea de către elevi a cât mai multe însuşiri pentru un lucru, o
ființă sau un fenomen al naturii.
Desfăşurarea jocului: Jocul se va desfăşura sub formă de întrecere între colegii de
bancă. Unul dintre ei propune numele unui obiect, celălalt spune cu voce tare cât mai multe
însuşiri. Procedeul se repetă cu celălat coleg de bancă. Câştigătorul este cel care găseşte cât
mai multe însuşiri.
Activitatea de învăţare este o activitate dificilă care necesită un efort gradat. Ea trebuie
susţinută permanent cu elemente de sprijin printre care jocurile didactice au un rol deosebit de
important.
Folosirea jocului didactic în procesul instructiv – educativ face ca elevul să înveţe cu
plăcere, să devină interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară, face ca cei timizi să devină mai
volubili, mai activi, mai curajoşi şi să capete mai multă încredere în capacităţile lor.
Jocurile didactice corespund perfect cerinţelor de învăţământ centrat pe elev. Elevul se
află în centrul atenţiei, el participă la propria formare, iar cunoştinţele asimilate sunt temeinice.
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Tema pentru acasă între necesitate și povară
prof. înv. primar Chira Emilia Maria
Școala Gimnazială „Nichita Stănescu” Baia Mare
Auzim mereu în jurul nostru dezbătută problema temei pentru acasă , ba că e prea
multă, ba prea puțină, ba prea grea, că li se fură copiilor copilăria, etc. Desi importanța temelor
pentru acasă este susținută de majoritatea părinților și profesorilor, există voci ce sunt
împotriva lucrului individual acasă. O serioasă întrebare se impune astăzi cât de eficientă este
tema pentru acasă , asigură ea o creștere a calității în pregătirea elevilor? Căt de implicați sunt
părinții în efectuarea temelor pentru acasă? Cât și ce trebuie să constituie o temă pentru acasă
pentru a avea efectul așteptat ? Cât cerem copiilor să lucreze acasă? Care este raportul dintre
activitatea în clasă şi cea propusă acasă? Ce aşteptăm de la elev atunci când efectuează tema:
lucru independent sau implicare nemijlocită a părintelui? Or, o meditare asupra aspectelor
enumerate mai sus a fiecărui cadru didactic va constitui un pas spre calitatea în managementul
temelor pentru acasă.
Definite drept „sarcini încredinţate elevilor de profesorii/învăţătorii de la şcoală spre
a fi îndeplinite în timpul orelor din afara şcolii”, temele pentru acasă declanşează percepţii şi
atitudini variate la elevi, părinţi sau învăţători: unii le supraapreciază, alţii le resping, unora le
produc fericire, altora suferinţă.
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Bineînțeles că toți , învățători și părinți deopotrivă , sunt conștienți că temele pentru
acasă fac parte din procesul de învățare și rolul lor este de a consolida achizițiile dobândite la
școală, dar nu toți își doresc implicarea lor în acest proces.
Cei care solicită temele pentru acasă le privesc sub două aspecte : temele îmbunătățesc
rezultatele școlare ale elevului și reprezintă un mod eficient de a-și petrece o mare parte din
timpul de după orele de curs , ” îl ține ocupat”. Acești părinți consideră că temele pentru acasă
conţin elemente învăţate de elevi în ziua respectivă şi sunt impuse tocmai pentru o mai bună
înţelegere a noţiunilor. Aceste teme îl determină pe elev să aplice partea teoretică într-o
problemă de ordin practic. Astfel partea teoretică va fi înţeleasă mai uşor şi nu în mod mecanic.
Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o creştere a nivelului de inteligenţă
aacestuia, ceea ce va duce la obţinerea de rezultate mai bune la şcoală, dar şi în viaţă mai târziu.
Tot în acest fel copilul va căpăta mai multă încredere în modul de a raţiona. Impunerea temelor
pentru acasă reprezintă, de asemenea, o modalitate satisfăcătoare de a-l împiedica pe copil să
se implice în alte activităţi care s-ar putea să nu fie benefice pentru educaţia lui.
În partea opusă sunt părinții care simt ei înșiși ca pe o povară tema pentru acasă, pentru
care probabil copilul îi cere ajutorul. Sunt acei părinți care consideră că e de ajuns ceea ce
copilul face la școală, cei care își doresc mai mult timp liber pentru ei, nu să fie nevoit să se
implice în pregătirea copilului , ” că doar de aia îl dau la școală”.
În şcolaritatea mică, dependenţa copilului de familie pune problema rolului pe care
atitudinile părinţilor faţă de tema pentru acasă îl joacă în formarea atitudinii copilului faţă de
şcoală, o atitudine negativă fiind transmisibilă şi copiilor. Aceste relaţii evidenţiază necesitatea
implicării învăţătorului în ameliorarea atitudinilor părinţilor faţă de tema pentru acasă, ca
mijloc de influenţare a relaţiei copilului cu şcoala.
Momentul în care elevii trebuie să-şi facă temele este acel moment care va scoate la
iveală cel mai bogat repertoriu de emoţii negative ale acestora. Este bine ca părinţii să-i ajute
să-şi exprime sentimentele şi abia după aceea să treacă la rezolvarea temelor propriu-zise întro atmosferă emoţională mult mai relaxantă. Se mai constată că, pentru unii copii rezolvarea
temelor nu înseamnă doar munca în sine , ci înseamnă să te pregăteşti în vederea rezolvării
temelor, să verifici dacă totul a fost bine făcut. Unii copii sunt foarte dezorganizaţi. Îşi pierd
caietele, fac tot felul de lucruri în ultimul moment, amână pentru mai târziu începerea efectuării
temelor, iar când, în sfârșit , se aşază la birou să-şi facă temele, fie nu au la îndemână cartea

32

Nr. 15 - aprilie 2017

sau caietul care le trebuie, fie nu le scrie stiloul, fie și-a uitat la școală ceva, ori nu știe ce are
de făcut ori masa e prea înaltă, ori scaunul prea jos, îi trebuie apă sau vrea la toaletă , iar
rezultatul final nu e tocmai cel aşteptat. Nu e de mirare că părinţii se întreabă care este problema
şi ce este de făcut?
În general elevii buni şi foarte buni, elevii care învață la toate materiile îşi fac
întotdeauna temele la fiecare materie şi se achită de sarcini, dar aceştia sunt în genere sprijiniţi
şi controlaţi în permanenţă de părinţi. Aceștia sunt părinții care solicită învăţătorului să dea
copilului său mai mult de lucru, să-l scoată mai des la răspuns, să-l antreneze mereu în
activități. Elevii mediocri, elevii mai comozi, cei care speculează mai mult, îşi fac temele
singuri sau le copiază de la un coleg, părinţii fiind prea ocupați ca să- i intereseze această
chestiune. Când vine vorba de elevii slabi, aici intrând copiii dezinteresaţi, copiii cu un nivel
de inteligenţă mai scăzut şi nu în ultimul rând copii care nu sunt deloc controlaţi de părinţi sau
chiar sunt încurajaţi de aceştia în a se complace în situaţia existentă, aici constatăm ca tema de
orice fel nu este făcută decât în clasă, sub supravegherea educatorului sau foarte rar din proprie
iniţiativă. De aici și cele două tabere : pro și contra temelor pentru acasă, cei care solicită și cei
care se plang că au de le făcut.
Mai există un aspect al managementului temelor pentru acasă care merită evidențiat ,
și anume, cantitatea și calitatea temei pentru acasă.
Suntem într-o concurență continuă pentru mult, pentru asimilarea de multe cunoștințe ,
pentru a face multe într- o lecție . avem impresia că volumul acoperă totul , dar , în această
goană după multe uităm de diferențiere, de profunzime, și uneori chiar de calitate.
De obicei , plasat în faţa unui volum mare de teme, elevul va ignora unele dintre ele .
Insuccesul este asigurat. De aceea tema aleasă trebuie să fie de nivel mediu pentru toată clasa
și pentru cei pregătiți pentru performanță școlară date teme suplimentare , de nivel mai ridicat
și fără caracter de obligativitate .
Alt aspect privește refuzul copilului de a face tema pentru acasă pentru că nu o înțelege
sau i se pare prea grea pentru capacitățile sale. De aceea tema pentru acasă trebuie explicată
indiferent dacă aceasta, după părerea noastră, nu este atît de dificilă. Elevii fac cunoştinţă
imediat cu volumul de lucru, se orientează dacă au nevoie de o sursă oarecare pe care o pot lua
de la biblioteca şcolii, pun întrebări în clasă , dacă este cazul , învaţă să-şi organizeze timpul.
Etapa de explicare a temei este obligatorie şi nu este una de alegere. Temele cu grad de

33

Nr. 15 - aprilie 2017

dificultate prea mare pot constitui obstacole greu sau imposibil de depăşit, cu efecte perverse
asupra evoluţiei şcolare şi a personalităţii elevilor, dintre care amintim descurajarea, pierderea
încrederii în sine, a interesului pentru un obiect de învăţămînt sau consumul excesiv de timp
în dauna altor activităţi ori pe seama timpului necesar pentru odihnă.
Subiectul trebuie abordat şi din perspectiva tipologiei temelor pentru acasă. În funcţie
de obiectivele dominante vizate de învăţător, temele se pot grupa în categorii, cu note similare,
dar şi cu efecte pozitive sau negative similare. Astfel, V. Okoni diferenţiază temele: 1.care
urmăresc fixarea cunoştinţelor însuşite în cadrul lecţiei şi care constau în învăţarea după
manual sau după notiţe; 2.focalizate pe dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor a căror formare
a fost iniţiată în orele de curs;3. centrate pe însuşirea de cunoştinţe noi, care anticipă o lecţie
ce urmează a fi predată sau completează o lecţie deja abordată; 3. mixte, reunind două sau mai
multe dintre scopurile anterior anunţate. Ultimele două sunt de dificultate mai mare și trebuie
îndrumate, ghidate de ănvățător( la clasele mici) și nu puse în cârca părintelui.
Rolul învăţătorului este de a asigura coerenţa dintre tipul temelor pentru acasă la diverse
discipline. Or, acest lucru este absolut posibil învăţătorului, spre deosebire de profesorii
treptelor gimnaziale, care coordonează toate temele pentru acasă.
Timpul efectiv de lucru, atât pentru temele orale cât şi pentru cele scrise sau practice,
să nu depăşească 45 min. maxim o oră la cls I, o oră – o oră și jumătate la clasa a II-a , III-a și
maxim două ore la clasa a IV-a . O analiză simplă ne permite să concluzionăm că elevul își
pregătește temele în maxim 2 ore , după programul de școală.
Îngrijoraţi, nejustificat, părinţii şi cadrele didactice caută să completeze golul de timp.
Acesta poartă de fapt denumirea de timp liber, care nu trebuie ocupată cu teme pentru acasă.
Aceste momente se confundă de către învăţători, care supraîncarcă elevul cu diverse teme,
asigurând după părerea lor succesul sau de către părinți care vor ”să-i umple timpul” pentru a
nu se ocupa de activități care i-ar putea dăuna.
Aşadar, timpul liber al elevilor poate fi gestionat de către părinte implicând copilul în
acvtivități sportive, în acțiuni familiale sau chiar comunitare care orientează şi pregăteşte
elevul pentru viaţa privată, poartă caracter de socializare, are şi un rol de responsabilitate; toate
acestea generate de interes şi motivaţie. Se poate sugera activități de genul: lectură în familie,
spălatul vaselor, curăţarea încălţămintei, aranjarea mesei, ajutor dat celor din jur , etc.
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Bune practici dobândite de cei mici
Prof. înv. preșcolar Cantea Vasilica și Cernea Iulia Roxana
Grădiniţa Nr.185, Sector 5, Bucureşti
Abilităţile practice se îmbină armonios cu toate celelalte domenii din grădiniţă, le
sprijină în organizarea, desfăşurarea şi evaluarea atractivă a rezultatelor obţinute de copii.În
grădiniţă preşcolarii desfăşoară o activitate variată; în cadrul activităţilor de observare ei
privesc cu multă curiozitate obiectele şi fenomenele realităţii, îşi lărgesc treptat cercul de
reprezentări şi participă în mod activ la viaţa care îi înconjoară.
În procesul abilităţilor practice cunoştinţele dobândite se adâncesc. Astfel în
procesul execuţiei unei flori de primăvară copilul îşi consolidează cunoştinţele privind forma,
mărimea, culoarea şi aşezarea petalelor, a codiţei, a frunzei,mărimea şi proporţia lor.
Întreaga activitate de învăţare a copiilor se realizează în grădiniţă prin joc, activitate
de bază concepută ştiinţific, ce trebuie îmbinată cu un puternic sentiment de afectivitate, dar si
cu exigenţe crescute pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale, pentru cultivarea curajului
de a întreba, de a se exprima, de a gândi şi acţiona independent. În consecinţă, instruirea trebuie
să-l facă pe copil să trăiască, să crească, să se dezvolte, să se exprime pe sine, de a-l învăţa să
înveţe, de a-şi construi o perspectivă activă. Activizarea copiilor este înţeleasă aici ca o acţiune
de educare şi instruire, de dezvoltare a personalităţii prin dirijarea metodică a activităţii, prin
trezirea interesului pentru cunoaştere şi acţiune,exercitarea simţurilor proprii şi a inteligenţei
prin activitate proprie, cultivarea capacităţii de orientare autonomă atât prin activităţile
organizate cât şi prin activităţile liber alese din grădiniţă şi din afara ei.
În momentul încheierii lucrării, copilul analizează produsul finit realizat de el, îl
compară cu modelul oferit de educatoare şi cu realizările colegilor săi, poate săaprecieze critic
calitatea muncii sale chiar dacă nu reuşeşte de fiecare dată sa verbalizeze acest lucru. Cu
timpul, copiii reuşesc să manifeste un spirit critic foarte dezvoltat, reuşind să selecţioneze din
mai multe obiecte pe cele care prezintă reale calităţi artistice.
Abilităţile practice asigură confecţionarea unor obiecte care pot fi utilizate în
aranjarea vitrinelor, în înfrumuseţarea sălilor de grupă, în expoziţii pentru părinţi. Această
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utilitate măreşte interesul copiilor pentru realizarea frumosului.Abilităţile practice au un loc
bine precizat în cadrul procesului instructiv-educativ, conţinutul fiind stabilit după criterii
exacte, care îi asigură un caracter ştiinţific,accesibil şi stabil.
În activităţile în care se realizează compoziţii aplicative se creează în rândul copiilor
o stare febrilă de lucru, de căutare, de încercări mai mult sau mai puţin reuşite, toate acestea
îmbrăţişate în buna dispoziţie şi plăcere. Prin activităţile practice lucrările realizate de către
elevi în cadrul acestor ore, li se dezvoltă gândirea creatoare, imaginaţia, interesul pentru a
realiza ceva,dar şi o disciplină în formarea lor ca viitori profesionişti în diferite domenii.
În activităţile pe care le desfăşor cu copiii în cadrul acestor ore, predomină
confecţionarea de jucării, deoarece am observat de nenumărate ori că majoritatea copiilor se
bucură în mod deosebit atunci când sunt anunţaţi că vor realiza jucării sau obiecte folositoare
din diverse materiale. La simplul auz al cuvântului ,,jucării” zâmbetul larg le inundă feţele, iar
ochii le strălucesc. Spre deosebire de jucăria cumpărată din magazin, jucăriile confecţionate
din materialele avute la îndemână, de loc costisitoare, cu participarea educatoarei, oferă
micului meşter, ocazia de a-şi descoperi propriile calităţi, satisfacţia de a o vedea ieşind din
propriile sale mâini, (un animăluţ, o păpuşă, o mască cu care apoi poate continua sau începe
un alt joc cu roluri). Dacă jucăria se poate realiza relativ uşor, putând fi terminată până la
încheierea activităţii şi copilul o poate lua imediat acasă ,, să se joace” atunci va fi şi mai
încântat.
Având în vedere toate acestea, precum şi faptul că materialele din care se pot
confecţiona astfel de jucării nu costă nimic (sau costă foarte puţin), am încercat şi am reuşit să
realizăm cu copiii tot felul de obiecte, folosind diferite tehnici. În funcţie de materialele
utilizate, aş putea clasifica jucăriile după cum urmează: jucării din hârtie sau carton ( hârtie
albă, glasată, din ziare sau reviste,staniol, carton duplex, carton colorat pe o parte sau pe ambele
părţi), jucării din materiale din natură (frunze, petale întregi, coji, seminţe, conuride brad,
ghindă, castane, coji de nucă, boabe de porumb, mărţişori de salcie etc), jucării din materiale
refolosibile (fire de aţă, lână, PNA, fâşii de material textil, blăniţe, nasturi etc.).
ATELIER DE LUCRU: Manuțe dibace , manuțe fericite !
Copiii privesc cu plăcere desenele, picturile, imaginile din cărti, albume, reviste,etc.
Sunt fascinaţi de acestea şi imediat işi exprima dorinţa de a le avea şi ei dar dacă le propui să
realizeze şi ei ceva asemănător datorită faptului că nu şi-au însuşit toate priceperile şi
deprinderile sau nu sunt îndeajuns de dezvoltate, copiii refuză să picteze pe motiv că nu ştiu.
Prin organizarea acestui atelier ne propunem stimularea creativităţii copiilor si
exprimarea acesteia prin realizarea unor lucrări artistice si practice dar si dobândirea de către
copii a unor noi tehnici de lucru precum şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor deja
însuşite.
ECHIPA DE LUCRU: - cadrele didactice din unitate
DURATA: un an şcolar
GRUP ŢINTĂ: preşcolari , cadre didactice, părinţi , conducerea unităţii .
SCOPUL ATELIERULUI : Stimularea şi exprimarea creativităţii ;
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Însuşirea şi consolidarea unor tehnici de lucru specifice activităţii artistico-plastice si
activitatilor practice;
OBIECTIVE URMĂRITE:
- Să işi insuşeacă si să utilizeze tehnici de lucru specifice activităţilor artistico-plastice
si activitatilor practice;
- Să isi exprime prin activităţile plastice trăirile şi părerile personale;
- Să işi însuşească şi să işi consolideze priceperile şi deprinderile.
ACTIVITĂŢI PROPUSE : “ Peisaje de iarnă“ – dactilopictura şi pictura
“ Acvariul “ – macheta
“ Mărtişoare “ – colaj
“ Ziua copilului .” – desene pe asfalt .
EVALUAREA ATELIERULUI : - Expoziţie cu lucrările realizate ;
- Participarea la concursuri naţionale şi internaţionale cu lucrările realizate .
Produsele activităţii grupelor de copii se expun într-un loc special amenajat, care se
transformă într-o galerie expozitională.La semnalul dat de educatoare, grupurile de copii, aflaţi
în calitate de vizitatori şi critici, trec pe la fiecare exponat pentru a-l examina. Dupa ce se
încheie turul galeriei, grupurile revin la locul iniţial şi fac comentarii cu privire la lucrările
observate.Se acorda recompense pentru implicarea activă şi pentru originalitatea îndeplinirii
sarcinilor.
Bibliografie:
1. Negreț-Dobridor, I. - Teoria general a curriculumului educațional, Editura Polirom,
Iași, 2008
2. Preda, Viorica - Educația pentru știință în grădiniță, Editura Compania, București,
2000

Pro sau contra integrării copiilor cu cerințe educative speciale în școlile de
masă
Prof. înv. primar Bosnea Teodora,
Liceul ,,Simion Stolnicu” Comarnic Prahova
În anii comunismului tot ceea ce nu corespundea calitativ era ascuns cu mare grijă. Și
cum omul nou era perfect, nu avea defecte, erau ascunși cu aceeași grijă sporită și copiii care
aveau probleme – fie de familie, fie în centre special amenajate, ca pe niște rebuturi de care
societatea nu voia să știe și să se știe. Persoanele cu dizabilități nu erau decât rar văzute în
locuri publice, din multe motive – pe de o parte rușinea, teama acestora, pe de altă parte
imposibilitatea de a ajunge în anumite locuri (ex. – nu existau rampe pentru accesul
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cărucioarelor). În țările Europei am întâlnit însă în stații de autobuz persoane în cărucior,
așteptând ca șoferul să coboare rampa și să ajute persoana respectivă să urce/să coboare; mai
mult decât atât, am văzut vizitând centrul istoric al Vienei persoane cu handicap, însoțite. O
schimbare de mentalitate încă așteptăm și la noi la atâția ani de la revoluție.
Metodologia de organizare și funcționare a serviciilor educaționale prin cadrele de
sprijin/ itinerante pentru copiii cu cerințe educative speciale școlarizați în învîțământul de
masă, (elaborată în baza Legii nr. 84./ 1995, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și în temeiul Hotărâri Guvernului României nr. 410/ 2004 privind organizarea și
funcționarea MEC, cu modificările și completările ulterioare ), Anexă la OMEC nr. 5379/
25.11.2004, devine cadrul legislativ pentru integrarea copiilor cu CES (cerințe educative
speciale) în învățământul de masă.
Art. 2 prezintă principiile care stau la baza educației speciale:
1. Garantarea drepturilor la educație al oricărui copil
a) Copiii au dreptul să învețe împreună indiferent de dificultăți și de diferențe
b) Fiecare copil este unic și are un anume potențial de învățare și de dezvoltare
c) Școala și comunitatea asigură șanse egale de acces la educație pentru toți copiii
2. Asigurarea de servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerințe educative
speciale
a) Corelarea tipurilor de educație și a formelor de școlarizare în funcție de scopul
educației, obiectivele generale și specifice, precum și de finalitățile educației
b) Asigurarea conexiunii educaționale prin activități complexe
Cum se întâmplă și în alte situații controversate, cadrul legislativ nu este în măsură să
schimbe peste noapte opiniile și mentalitatea persoanelor direct implicate.
Se pune (încă) întrebarea dacă este bine să integrăm copiii cu CES în școlile de masă.
Aduc argumente în favoarea integrării acestor elevi, grupate astfel:
ESTE BINE PENTRU ...
1. ... copilul cu CES deoarece:
 Copilul rămâne în mijlocul familiei, de care are atâta nevoie (nevoia de afectivitate
este cu mult mai mare decât a celorlalți copii)
 Acest copil reușește să capete în timp autonomia atât de necesară
 Socializarea copilului – se integrează mai bine la început în clasă, școală, apoi în
societate. De la relaționarea cu învățătoarea, cu colegii, se ajunge la acceptarea altor
persoane străine.
 Copilul se simte valorizat, capătă respect de sine – (în raport cu cei care rămân în
familie sau sunt înscriși la o școală specială, printre alți copii cu deficiențe, care se
simt izolați, au foarte clară ideea că ei sunt altfel)
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 În ciuda dificultăților care apar la învățătură, și în această direcție apar progrese
(copilul are de parcurs o programă specială în funcție de care este evaluat)
 Învață să nu le mai fie teamă că vor fi judecați tot timpul pentru deficiența pe care
o au.
2. ... părinții copilului cu CES pentru că:
 Simt că drepturile copilului său sunt respectate
 Nu se mai simt izolați, marginalizați, nici ei, nici copilul lor
 Simt că pot lupta cu ceilalți pentru a-și ajuta copilul
 Își pot ține copilul acasă, nu la un internat într-o altă localitate, departe de ei și de
iubirea și protecția pe care vor să o ofere
 Își pot sprijini copilul permanent
3. ... colegii copilului cu CES pentru că:
 învață să socializeze și cu copii mult diferiți de ei – relațiile lor cu copiii cu CES
capătă treptat normalitate și intră în firesc
 uneori, un copil cu CES, plin de afectivitate, îi învață pe colegi ce înseamnă
blândețea, ce înseamnă să suferi pentru durerea altui copil
 învață respectul față de alte persoane , chiar dacă acestea au reale probleme
 devin mai buni, mai receptivi la nevoile altora, mai umani, empatici
 învață cooperarea, întrajutorarea autentică
 devin mai toleranți
 învață să ia atitudine împotriva celor care îi discriminează pe colegii lor
4. ... părinții celorlalți elevi pentru că :
 treptat capătă o deschidere spre problemele altor părinți
 apare înțelegerea reală problemelor cu care se confruntă alți părinți
 devin și ei mai buni, empatici
 apare acceptarea copiilor cu CES
 schimbarea mentalității
 toleranța
 unii părinți au început să priveacă cu alți ochi existența unei Asociații non-profit
de terapie ocupațională a persoanelor cu dizabilități aflată în localitate, dovedind
mai multă toleranță, mai multă înțelegere
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5. ... profesorii clasei pentru că :
 situația în sine este o provocare, apare disponibilitatea de a ajuta
 schimbarea mentalității
 devine o persoană mai bună
 în ciuda cerințelor în plus, apare sentimentul de responsabilitate față de acești copii,
apare înțelegerea, răbdarea, bunăvoința, toleranța, lipsa de discriminare
Toți cei implicați capătă un plus de toleranță, elimină actele de discriminare, devin
empatici și plini de iubire autentică pentru cei din jur. Colectivul devine mai unit. Apare spiritul
de încredere, înțelegere, întrajutorare, colaborare.
... și nu în ultimul rând ...
6. ... societate, pentru că:
 Membrii societății învață de mici să accepte diferențele
 Apare respectul față de orice persoană
 Integrarea în societate a persoanelor cu deficiențe, cu handicap – nu persoane
asistate, ci găsirea unor posibilități de a-i face să se simtă utili, crearea unor locuri
de muncă pe măsura acestora.
 societate mai permisivă
 Acceptarea realității, așa cum este ea, (nu ne mai prefacem că aceste probleme nu
există!) aceeptarea omului așa cum este el – perfect pentru umanitatea din el, în
ciuda unor probleme vizibile sau mai puțin vizibile.
Școala este locul în care omul învață să fie OM!

Proiectarea didactică şi valenţele educative ale metodelor interactive
Prof. înv. primar Cibu Eugenia,
Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sebeş, jud. Alba
Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării
personale,a creativităţii încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Activizează toţi copiii şi formează
capacităţi, spiritul critic constructiv, independenţa în gândire şi acţiune, găsirea unor idei
creativede rezolvare a sarcinilor. Căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii
„mister didactic”, se constituie ca o „aventură a cunoaşterii”în care copilul e participant activ
pentru că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin
analize descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte
responsabil şi mulţumit la finalul activităţii.
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Folosirea metodelor interactive dezvoltă valori educative deosebite şi necesare în
acelaşi timp. Ele fiind atractive, dezvoltă la copii interesul pentru cunoaştere, pentru aflarea
adevărurilor ştiinţifice, stimulează cooperarea, nu competiţia- calităţi necesare pentru a lucra
în grup în viitoarele locuri de muncă, valorifică şi stimulează potenţialul creativ, originalitatea
copiilor. De asemenea, determină copiii să se comporte cu toleranţă, afectivitate, sensibilitate,
corectitudine cu cei din jur şi devin totodată responsabili în rezolvarea cerinţelor şi
comunicativi pentru a duce la bun sfârşit sarcinile primite. Îi ajută pe elevi să-şi exprime
opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, putând deveni coparticipanţi la propria
educaţie.Oferă copiilor o încărcătură emoţională deosebită. Cei timizi capătă curaj şi încredere
în forţele proprii. Pentru că sunt prezentate sub forma unor jocuri de învăţare şi de cooperare,
aceste metode devin şi distractive pentru elevi.
Metodele activ- participative au menirea de a lega trup şi suflet elevul de ceea ce face,
până la identificarea lui cu sarcina de învăţare.
Utilizând aceste metode, profesorul devine partener care poate modifica „ scenariul”
lecţiei dacă e necesar, este animator care iniţiază metode, explică copiilor, prezintă scopurile
învăţării şi pregăteşte materialele didactice necesare. Profesorul poate fi mediator- care rezolvă
potenţialele conflicte ce pot apărea şi consilier- care îşi ajută copiii în rezolvarea problemelor.
Toate aceste competenţe ale profesorului creează, în cele din urmă, o legătură afectivă între
elevi şi profesori, o simpatie pentru activităţile desfăşurate prin utilizarea metodelor interactive
de grup.
În funcţie de momentul în care se folosesc în lecţie, metodele interactive pot fi de
predare-învăţare, de fixare şi sistematizare, de rezolvare de probleme şi de cercetare.
Trei dintre metodele de predare interactivă pe care le-am folosit în predarea lecţiilor
sunt metoda blazonului, metoda cubului şi a ciorchinelui pe care le voi exemplifica în
continuare.
Metoda Blazonului, aplicată în lecţia de limba română „Moş Miron prisăcarul”de
Cezar Petrescu constă în scrierea unui cuvânt-cheie în centrul benzii şi efectuarea unui desen
în primul cadran, găsirea unor verbe potrivite pentru cadranul II şi substantive, respectiv
adjective pentru cadranele III şi IV. Rezultatul poate fi o analiză a cuvântului central,
caracterizat prin cele găsite, precum şi o evaluare a părţilor de vorbire învăţate. Prin această
metodă s-a făcut o evaluare interdisciplinară. Elevii sunt îndemnaţi să gândească, să-şi exprime
părerea, să completeze cadranele în funcţie de priceperea fiecăruia, ca în final, grupa să-şi
îndeplinească cu succes sarcina.
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BLAZONUL

desen

substantive

verbe

adjective

Metoda cubului este o modalitate de lucru care poate fi aplicată individual, în perechi
sau în grupuri pentru o abordare a unei situaţii problematice, prin solicitarea gândirii elevului.
Profesorul le cere elevilor să scrie despre un anumit concept sau temă prin parcurgerea feţelor
cubului. Este preferabil să se respecte ordinea prezentată pentru că aceasta îi conduce pe elevi
în mod treptat spre o gândire complexă.
Etapele acestei metode corespund celor 6 feţe ale unui cub:
Descrie! – explică/defineşte o noţiune un concept
Compară! – stabileşte asemănări şi deosebiri
Asociază! – la ce te face să te gândeşti?
Aplică! – ce aplicabilitate practică poate avea?
Analizează! – analizează conceptual din diferite puncte de vedere
Argumentează pro sau contra! – este bine/rău, util/nefolositor?
Profilul unui membru al echipei de lucru, rolul care i se potriveşte cel mai bine, poate
fi stabilit pe baza următoarelor caracteristici:
•

relaţionarea cu ceilalţi membri;

•

modul în care participă la luarea deciziilor;

•

căile prin care obţine informaţiile şi utilizarea lor.

Metoda ciorchinelui se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor
învăţate anterior, sau în etapa de evocare, elevii fiind pusi în situatia de a stabili conexiuni între
elementele studiate, de a se implica activ în procesul de gândire. Tehnica de predare - învăţare
menită să încurajeze elevii să gândeasca liber şi să stimuleze conexiunile de idei este
o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor însuşite anterior.
Ciorchinele poate fi realizat individual sau ca activitate de grup. Elevii sunt invitaţi să scrie cât
mai multe cuvinte sau expresii care le vin în minte despre subiectul selectat pâna la expirarea
timpului, iar cuvintele (ideile) vor fi legate prin linii de noţiunea centrală sau, dacă este
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cazul, de una din cele propuse de elevi. La finalul exerciţiului se va comenta întreaga structură
cu explicaţiile de rigoare. Participarea întregii clase la realizarea “ciorchinelui” este lansată ca
o provocare şi determină o întrecere de a descoperi noi conexiuni legate de termenul propus.
Metoda cubului în lecţia de limba română:

Fata babei şi fata moşneagului - de Ion Creangă

1. DESCRIE

2.COMPARĂ

Descrie fata babei şi fata
Compară
moşneagului
babei
cu
moşneagului;

4.ANALIZEAZĂ
De ce fata moşneagului a ajutat în drumul ei
pe toţi care i-au cerut-o?
De ce fata babei nu a
ajutat pe nimeni? De ce
crezi că fata moşneagului a avut multe bunuri
în lădiţă? De ce credeţi că
fata babei a avut tot felul
de jivine în ladă?
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5.APLICĂ

3. ASOCIAZĂ

fata
Găseşte însuşiri (din
fata text şi nu numai) pentru
următoarele cuvinte: fata
babei, fata moşneagului,
baba,, Sfânta Duminică
6.ARGUMENTEAZĂ

Realizează un
Cum crezi că s-a
desen inspirat din comportat fata moşului în
textul Fata moşului timpul plecării de acasă?
şi fata babei de Ion De ce?
Creangă, ilustrând
elementele
importante
din
poveste.
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Metoda ciorchinelui- Moş Miron prisăcarul

aliment
MIE-

medicament

REA

alte
produse
apicole

Bibliografie:
Cerghit,I,”Metode de învăţământ”Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1983;
Dumitru,I.A.”Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă” Editura de Vest
Timişoara, 2001
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Diversitatea etnică reflectată în curriculum școlar
Prof. Busuioc Loredana Maria
Şcoala Gimnazială Nr. 18 ,,Jean Bart” Constanţa
Societatea contemporană se află într-un ritm accelerat de schimbare care impune cu
precădere schimbarea atitudinilor, acumularea de noi cunoștințe și competențe, dar și
schimbarea mentalităților. Se impune renunțarea la percepțiile etnocentriste și selective, la
prejudecăți și atitudini de devalorizare și discriminare a celuilalt.
Din această perspectivă apare o nouă viziune asupra rolului școlii în dezvoltarea
relațiilor interculturale. Școala nu trebuie să se erijeze doar într-un loc de asimilare a
cunoștințelor, este un spațiu de solidaritate umană, de construire a experiențelor, de acceptare
și de toleranță reciprocă. Ea nu este doar un spațiu de promovare a culturii, ci și unul de
construcție culturală.
Într-o societate multiculturală apar provocări ce necesită trecerea de la ignoranță la
înțelepciune. Această trecere nu poate fi făcută brusc, este nevoie de o educație interculturală
formală (susținută in cadrul școlii), nonformală (realizată prin intermediul instituțiilor culturale
precum muzee, teatre, biblioteci) și informală (constând in experiența pe care copilul o
dobândește din interacțiunea cu mediul societății în care trăiește).
Educația interculturală vizează dezvoltarea unei educații pentru toți, în sprijinul
recunoașterii diferențelor ce există în interiorul aceleași societăți, și se referă mai puțin (sau
deloc) la realizarea unei educații pentru culturi diferite ceea ce ar presupune staticism și o
izolare a grupurilor culturale. Educația pentru diversitate privilegiază interacțiunea și dialogul,
curajul de a ieșii din sine și dorința de proiectare în celălalt.
Educația formală, care se realizează în cadrul școlii, este sistematică, organizată,
reprezentativă pentru spațiul în care trăim. Se impune realizarea unui mediu în care respectul
față de diversitate etnică să fie vizibil.
Ansamblul experiențelor de învățare pe care le parcurge un copil de-a lungul formării
sale în sistemul de educație – curriculum școlar – permite includerea de comportamente care
să aibă ca rezultat o mai bună reprezentare a diversității etnice în educația formală. La nivel de
curriculum școlar de geografie se pot identifica două zone în care respectul pentru diversitatea
etnică poate fi educat:
a) În curriculum nucleu – conținuturi multiculturale pot fi identificate în informații
despre grupurile etnice minoritare și grupul majoritar din România; schimbările
demografice în spațiul geografic românesc; contextul socio-economic românesc
după integrarea României în Uniunea Europeană; societăți stabile, societăți
nomade.
b) Curriculum la decizia școlii:
- Prin infuzie curriculară (integrare de competențe și conținuturi ce vizează explicit
diversitatea etnică în curriculum aprofundat și de extensie);
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- Prin crearea de curriculum nou (cursuri opționale dedicate integral educării pentru
aprecierea diversității).
Pornind de la aceste considerente această lucrare descrie elaborarea unui curs opțional
nou, cu titulatura ,,Diversitatea etnică a județului Constanța”. Pentru a valorifica bogăția etnică
a acestei regiuni, care a rezultat din interacțiunea cadrului fizico-geografic și condițiile istoricodemografice. Unicitatea regiunii analizate constă în armonia relațiilor interetnice, înțelegere ce
se poate transforma într-un reper pentru alte societăți.
Acest demers va permite o abordare a educației multiculturale la un nivel crescut de
profunzime folosind mijloace și tehnicile specifice didacticii geografice.
Propunerea de extindere a Curricumului la Decizia Școlii se impune a fi susținută atât
de considerentele metodice dar și de opțiunea elevilor și a părinților acestora. O educație
concepută din perspectiva interculturală presupune relații ce se stabilesc între școală și alte
spații educative, ea va depăși zidurile școlii, prelungindu-se și insinuându-se în activitățile
informale, în viața de zi cu zi. Cum multiculturalismul nu se regăsește doar în perimetrul școlii
(adesea acesta este dincolo sau după școală), trebuie să ne pregătim pentru a-l întâmpina și
valoriza.
Pentru că opționalul ,,Diversitatea etnică a județului Constanța” a fost conceput pentru
a fi realizat cu elevii claselor a VIII-a, s-a pornit de la realizarea un sondaj la nivelul clasei a
VII-a, pentru a identifica care este percepția elevilor fătă de noțiunea de comunitate etnică, dar
și reacția lor la un mediu de conviețuire multietnică.
Cercetarea s-a realizat prin analiza răspunsurilor la un chestionar (anexa 1). În
eșantionul de analiză se includ atât elevii claselor a VII-a cât și părinții elevilor pentru a avea
un element de comparație, și pentru că educația pentru diversitate trebuie să depășească mediul
școlii și necesită o abordare variată în funcție de gradul de toleranță în spațiul de educație
informal.
Chestionarul a conținut itemi cu alegere multiplă, care m-au ajutat să realizez o analiză
statistică privind nivelul de înțelegere a noțiunilor de etnie, comunitate etnică, precum și
numărul etniilor din județul Constanța care sunt cunoscute de cei chestionați. Au fost și o serie
de întrebări cu răspuns deschise prin care am observat deschiderea spre comunicare într-un
spațiu multietnic, precum și interesul față de tradițiile și obiceiurile grupurilor etnice.
Prima întrebare a vizat înțelegerea termenului de ,,etnie”. Majoritatea celor chestionați
s-au orientat spre idea de ,,cetățeni de naționalitate diferită din cadrul aceluiași stat”.
La întrebarea ,,Ce minorități etnice cunoașteți in județul nostru?” peste 80% dintre
părinți și peste 50% dintre elevi au indicat etniile : turcă, tătară, rromă; proporție de 20% au
indicat etnia rușilor-lipoveni, maghiară și germană, iar sub 10% au fost indicați
armenii,bulgarii și sârbii. De remarcat că doar părinții au indicat comunitatea armeană. Etniile
greacă, ucraineană, evreiască, poloneză, cehă, slovacă și croață nu au fost indicate de nici un
respondent.
Pe de altă parte 45% dinte părinți și 15 % dintre elevi au indicat aromânii ca aparținând
minorităților etnice, deși Constituția României nu încadrează aromânii în grupurile
minorităților etnice.
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Întrebarea 2: ,, Ce minorități etnice cunoașteți in județul nostru?”

Întrebarea nr 8 : ,, Există minorități etnice în familia ta?” a determinat unele răspunsuri
diferite, am regăsit răspunsurile părinților care semnalau în familie reprezentanți ai etniei
maghiare sau elene, în timp ce copii lor au răspuns negativ la această întrebare.
Mediul în care conviețuiesc etniile în comunitatea noastră școlară, întrebările 12-15, a
fost caracterizat de elevi ca fiind un mediu de ,,comunicare, prietenie, normalitate”, în timp ce
părinții au apreciat că este ,,primitor, în funcție de etnie”, ,,fiecare cu stilul său de viață” , ,,spre
normalitate”. Am identificat că există o etnie (rromii) față de care atât unii copii, dar mai ales
părinții au o reținere.
,,Considerați oportun un curs opțional cu
tema- Diversitatea etnică a județului Constanța? ”
a fost întrebarea la care peste 95% dintre părinți
au răspuns afirmativ, iar 85% dintre elevi au
apreciat că ar dori să participe la un astfel de curs.
Nu au fost răspunsuri negative, ci doar 5%
răspunsuri neutre din partea părinților și 25% din
răspunsurile elevilor. Dintre argumentele
părinților am selectat următoarele:

,,Da, pentru că ne pasă. Conviețuim împreună și trebuie să ne cunoaștem mai bine.(P14)”
,,Este o idee bună, deoarece ne ajută să ne deschidem spre cunoașterea altor obiceiuri și
civilizații(P5)”
Din analiza chestionarelor am desprins atmosfera deschisă ce caracterizează relațiile
interetnice din comunitatea noastră și având acceptul părinților și beneficiind de interesul
elevilor am înaintat propunerea de opțional cu tema ,,Diversitatea etnică a județului
Constanța“. Prin acest opțional am încercat să descoperim împreună, profesor și elevi,
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comunitățile etnice de pe teritoriul județului nostru, și să surprindem aspectele pozitive ale
conviețuirii din acest spațiu.

Anexa 1

Chestionar

1. Ce înţelegeţi prin ,,etnie”?
a. Persoane cu o religie diferită
b. Persoane care împărtăşesc o cultură şi limbă comună
c. Cetăţeni de naționalitate diferită care trăiesc în acelaşi stat
2. Dobrogea reprezintă un ,,mozaic etnic”. Ce minorităţi etnice cunoaşteţi în judeţul
nostru?
3. Există minorităţi naţionale în grupul tău de prieteni? DA

NU

4. Dacă da, de ce etnie
5. Familia ta aparţine unei minorităţi entice?

DA

NU

6. Dacă da, de ce etnie?
7. Există minorităţi naţionale în familia ta?

DA

NU

8. Există minorităţi naţionale în şcoala ta?

DA

NU

9. Dacă da, de ce etnie? ………………………………..
10. Aţi fost implicaţi în activităţi care evidenţiau educaţia interculturală? DA

NU

11. Dacă da, puteţi preciza
aceste activităţi……………………………………………...
12. Cum ai reacţiona când un reprezentant al altei etnii ar fi partener în echipa de
fotbal/handbal ?
a. deranj

b. plăcere

c. acceptare

13. Cum relaţionaţi cu vecinii de altă etnie?
14. Cum caracterizezi mediul în care convieţuiesc etniile în comunitatea ta?
15. Există o minoritate faţă de care ai o afinitate ? De ce?
16. Cum apreciaţi idea unui curs opțional cu tema ,,Diversitate etnică a judeţului
Constanţa”?
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Personalitatea profesorului e o variabilă cauză responsabilă de reușita sau
nereușita învățării
Prof. ed. fizică Bularca Cătălin - Gheorghe
Școala Gimnazială „Gheorghe Zaharia” Brădet
MOTTO
„A iubi copilul pentru el însuși si pentru ca el este copil, a-l iubi de asemenea
pentru tot ceea ce este in sine si pentru ca el va deveni om, iată doua aspecte strâns legate
ale acestei iubiri care este fondul vocației pedagogice ” (V. Prelie)

Până acum nimeni nu a putut defini educatorul ideal sau educatorul desăvârșit ori
criteriile de apreciere ale unei predări eficiente, remarca A.E.Bergin. Este aproape unanim
împărtășită opinia după care predarea poartă amprenta vie a personalității celui care o practica.
În consecință, se caută să se determine în ce măsura personalitatea educatorului este o variabilă
cauzală, responsabilă de reușită sau nereușita învățării.
În această privință, se estimează ca, dincolo de unele caracteristici biologice inerente,
ca cele de vârstă si sex, educatorul ar putea să influențeze, în mod satisfăcător, învățarea si
rezultatele ei, atitudinile si interesele, aspirațiile si orientările profesionale ale celor care învață
prin comportamentele si atitudinile sale, prin empatia si relațiile sale cu aceștia.

49

Nr. 15 - aprilie 2017

Ipotetic cel mai mult ar conta anumite aptitudini cognitive si profesional-didactice al
educatorului, competentele acestuia si o serie de caracteristici intelectuale, afectivmotivaționale, comportamentale si caracteriale cum ar fi: inteligenta, capacitatea
comunicativa, motivația profesional-didactica, atitudinile si autoritatea educatorului în clasa,
modul de relaționare cu elevii, empatia, capacitatea de imaginație creatoare si spiritul de
dreptate, expectanțele înalte, respectul si interesul pentru elevi.
Cercetările efectuate de McGee, 1955, Ryans, 1960, Solomon, 1964, ajung la concluzia
ca afectivitatea ar constitui una dintre acele atribute ale personalității care poate fi pusa în
corelație strânsă cu randamentul învățării la elevi. Așa se explica de ce, remarca aceiași
cercetători, „profesorii cu personalități afectuoase tind sa fie apreciați mai favorabil de către
inspectori, directori școlari si de către alți observatori”. Gogan afirma ca „…afecțiunea
profesorului,corelează în mod semnificativ cu volumul de munca realizat de elevi, cu interesul
lor pentru știința în general”. P.S. Sears „a prezentat unele fapte care demonstrează ca
randamentul elevului este mai „creativ” în cazul în care profesorii sunt afectuoși si
încurajatori”.„Educatorul „cald” descris în aceste studii – adaugă Ausubel – este acela care
asigura un suport emoțional pentru școlari, fiind simpatic, îndreptat spre ei si acceptându-i în
calitate de persoane”.
Alte cercetători evidențiază faptul ca spiritul de ordine ce caracterizează educatorii
ordonați, sistematici, metodici si cu responsabilitate facilitează într-o mare măsura, învățarea.
În sintezele sale A.E.Bergin, ajunge la concluzia ca profesorii eficienți sunt cei prietenoși,
veseli, înțelegători, virtuoși, sociabili, cu stabilitate afectiva, cei care întrețin relații personale
bune; iar după Ausubel, cei plini de viață, stimulatori, inventivi si entuziaști fata de materia pe
care o predau.
Educația este un proces de formare si transformare a conștiinței si implicit a
personalității individului. Acest proces se realizează prin activitatea didactica, un rol hotărâtor
in formarea personalității revenind relațiilor dintre educator-educat, dar si educat-educator. Ca
profesor este necesar sa ne intereseze tot ce vine dinspre OM si merge către OM, așa cum
spune V. Gheorghiu in “Viețile după Vasari”: “veșnicia stă in câteva amănunte, le zicem noi
amănunte, care ne subjuga pe rând, întâi înfiorându-ne, apoi înțelepțindu-ne un amănunt
oarecare ne inunda cugetul cu luminiscenta lui creativa”.
Educatorul reprezintă piesa de baza in acțiunea de asigurare a reușitei școlare. Pentru
aceasta el trebuie sa dispună nu numai de o buna pregătire de specialitate, dar si de o
competenta psiho-pedagogică in a stabili factorii si metodele cele mai adecvate de redresare a
dezadaptării sau eșecului școlar, asigurând astfel reusita învățării.
Rolul educatorului a fost si va fi mereu covârșitor. Activitatea sa nu poate fi limitata
doar la procesul de predare-învățare a lecțiilor, fiecare generație de educați trebuie îndrumată
spre a fi socializata atât prin predarea-învățarea materiilor de baza, cat si a valorilor si normelor
grupului social de apartenenta. Nu sunt necesare numai cunostinte, ci si deprinderi ce sunt
fixate si repetate in timp. Asa cum se intreba T. Arghezi “CE INSEAMNA A STI? Nu este
altceva decât a repeta, a învăța – după ce ai perceput, priceput si cunoscut – încă o data si încă
de o mie de ori”.
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Educatorul are menirea sa invete educatul sa invete, ajutandu-se de cunostintele
dobandite pe parcurs si puse in practica cu ajutorul a diferite metode de predare, pe care el le
considera a fi utile pentru o invatare nu numai mecanica ci si logica. Ideal ar fi omul autodidact
= “self made man”, lucru la care educatul poate ajunge numai prin educator, cunostintele
acestuia fiind luate de educat direct sau indirect.
Un rol important revine comportamentului educatorului, care trebuie sa aibă abilitatea
de a găsi modalități pentru a reduce tensiunile si pentru a satisface trebuințele individului. Este
important sa găsească resurse pentru înțelegere, fapt ce implica o mare capacitate adaptativă
→ Saint Exubery “înțelegerea interumana nu consta in a privi unul la celalalt, ci a privi
împreună in aceeași direcție”.
Modelul personalitatii educatorului, cultural sau simbolic, va fi intotdeauna un mijloc
de educatie. Întâlnindu-se in diferite ipostaze, personalitățile educatorului pot contura o serie
de comportamente, cum ar fi:
a) autoritar → aici întâlnim educatorul inflexibil, ce conduce lecția rigid. In acest caz,
educații sunt pasivi, stresați, tac si asculta, nu manifesta inițiativă. Atmosfera din clasa este
apăsătoare, putând apărea sentimental de frica, antipatie, ura de constrângere si amenințare.
Relația educator – educat este încordată, educatorul apare in postura de “ ex cathedra ” si tot
ceea ce spune este de necontestat, indiscutabil.
Acest comportament autoritar poate sa atingă o mare eficacitate reflectat prin obținerea
unor note mari, dar produce insatisfacții cu repercursiuni asupra moralului educabililor.
b) democrat → la acest comportament apare înțelegerea reciproca educator – educat.
Ceea ce face educatorul este bine studiat si motivat antrenează educabilul, captează atenția,
dându-i sentimentul de încredere. Cadrul didactic stimulează inițiativă si cooperarea intre
educabili si intre educator – educabil.
Atmosfera din clasa este lucrativa, imperativa, educații sunt gata sa se implice in
desfășurarea lecției, fapt cu impact pozitiv asupra dezvoltării personalității lor.
c) laissez faire → in acest caz se întâlnește o toleranta exagerata. Educatorul se
caracterizează prin directivitate minima si îngăduință maxima, ceea ce va duce la un
comportament oscilatoriu al educabilului.
Acest comportament, după opinie personala, este întâlnit la educatorii nemotivați, cu o
slaba pregătire profesionala si psihologica, si o stima de sine scăzuta.
Putem analiza, în funcție de dominanta puternica sau slaba şi sociabilitatea ridicata sau
redusa, cinci stiluri de comunicare: emotiv, autoritar, reflexiv, îndatoritor şi flexibil (versatil)
Variabilele ce influențează stilul de comunicare didactica pot fi :
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caracteristicile personalității profesorului (caracter, temperament, creativitate, aptitudini,
memorie, limbaj, atenție, afectivitate, motivație etc.);



experiențele anterioare ale profesorului, pregătirea psihologica, sociologica,
pedagogica, de specialitate a profesorului;
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raportarea cadrului didactic la criterii şi aşteptări generale, influentele şi presiunile de
rol ce se exercita asupra profesorului (legislativ, instituțional etc.);



nivelul culturii, al calității vieții;



aşteptările elevilor, părinților, celorlalte cadre didactice, ale directorilor, inspectorilor,
comunității locale, politicilor educaționale naționale;



extinderea rezultatelor pozitive obținute la alte clase sau situații;



caracteristici ale disciplinelor predate



caracteristici ale clasei de elevi (sintalitate, limbaj, nivelul de comprehensiune, relații
interpersonale etc.), particularități de vârsta şi individuale;

Aptitudinile manageriale, de bun organizator, sunt alte calități necesare unui bun
educator. Acesta trebuie sa fie competent, hotărât. Pe lângă calitățile fizice – charisma, ținuta,
sunt importante si cele intelectuale, atitudinale, care conferă un ascendent asupra educabililor
si un exemplu de urmat.
Putem spune ca un aspect al activității de înlăturare a nereușitei învățării reprezintă
crearea unor situați speciale de succes,deoarece succesele si recompensele dezvolta inițiativele
elevului si sporesc încrederea acestuia in propriile posibilități .Pentru aceasta educatorul prin
personalitatea ,stilul de comunicare si predare asigura reușita sau nereușita învățării .
Concluzia fireasca ce se poate desprinde din aceste date ar fi aceea ca între
personalitatea profesorului si performantele elevilor nu se instituie neapărat o relație strict
lineara, de o maniera care sa ne îndreptățească sa consideram personalitatea acestuia drept o
variabila strict cauzala, ci mai degrabă una moderatoare.
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Vocabularul limbii române contemporane - abordare din perspectivă
formativ-funcţională în ciclul primar
Prof. înv. primar Bucur Liliana
Şcoala Gimnazială „Dr. Alexandru Şafran” Bacău

Disciplina în cadrul căreia elevii înţeleg logica limbii, bogăţia ei, îşi dezvoltă
capacitatea de a folosi în mod corect şi conştient un vocabular adecvat, o exprimare corectă,
este limba şi literatura română. Limba română, ca limbă oficială a statului naţional român,
reprezintă principalul mijloc de acces la informaţii din orice domeniu şi, de asemenea, asigură
dobândirea cunoştinţelor la toate celelalte obiecte de învăţământ. Limba română se învaţă, se
studiază pentru a stăpâni mai bine sistemul limbii şi mecanismul său de funcţionare, pentru a
fi capabili să comunicăm semenilor noştri tot ceea ce simţim şi gândim. Limba română este
mijlocul de comunicare specific umană.
Elevii cunosc limba română din familie, mai mult sau mai puţin corect. Profesorul
trebuie să le perfecţioneze vorbirea, transformând-o într-o vorbire conformă normelor limbii
literare. Studiul limbii române are o însemnătate deosebită în formarea elevilor, asigurând
evoluţia lor intelectuală, pregătirea corespunzătoare la celelalte discipline, integrarea acestora
în viaţa socială.
Limba este elementul cel mai durabil al unui popor deşi evoluează în permanenţă. De
aceea, la intervale regulate de timp trebuie să apară documente (dicţionare, gramatici,
îndreptare) care să consemneze formulele noi, modificările aduse normelor lingvistice şi
literare, pentru a fi mereu de actualitate. Vocabularul unei limbi constituie o problemă mereu
actuală, prin modificările ce se operează la nivelul lui, ca urmare a evoluţiei continue a
societăţii atât în plan material, cât şi în plan spiritual, ceea ce implică şi schimbarea
mentalităţilor, a ideilor, precum şi a gândirii oamenilor şi, implicit, o modificare continuă şi
necesară a vocabularului limbii, fie prin apariţia unor cuvinte noi, fie prin dispariţia altora sau
chiar prin schimbarea înţelesului unor cuvinte.
Problema vocabularului în continuă schimbare este tot mai acută în condiţiile societăţii
româneşti contemporane, când cetăţenii se bucură de traficul nerestricţionat în orice ţară din
spaţiul european, contribuind astfel la îmbogăţirea şi modificarea vocabularului. Aceste
modificări trebuie consemnate periodic, sub formă de reguli şi norme, în documente oficiale
şi, de asemenea, orice cadru didactic trebuie să fie la curent cu acestea, să le cunoască pentru
ca apoi să le transmită, corect şi la timp şi elevilor.
Elevii care învaţă să se exprime corect româneşte, care sunt îndrumaţi să participe activ
la propria lor formare, au şanse sporite să-şi susţină şi să-şi motiveze afirmaţiile, integrânduse şi adaptându-se astfel cu uşurinţă cerinţelor sociale şi profesionale cărora vor trebui să le
facă faţă.
În acest sens, este necesară adoptarea, în întreg procesul de educaţie, a acelor strategii
didactice care îl transformă pe educator din instructor, mai degrabă în moderator, în
colaborator al elevilor, iar pe aceştia în coparticipanţi la propria lor formare.
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În cadrul tuturor orelor de limba şi literatura română, indiferent de tipul şi conţinutul
lecţiilor, se alocă un anumit timp pentru studierea problemelor de vocabular, care trebuie astfel
abordate încât, în final, să contribuie la dezvoltarea unor aptitudini şi deprinderi utile, practice,
a unor capacităţi critice şi creative de rezolvare a unor probleme concrete de viaţă. Obţinerea
unor performanţe şcolare pe măsura aşteptărilor în întreaga activitate de învăţare este
determinată, în cea mai mare măsură, de nivelul la care elevii dispun de capacităţi ce se
formează, în primul rând, prin studiul limbii şi literaturii române.
În condiţiile învăţământului contemporan, aflat într-un plin secol al cunoaşterii, marcat
de o permanentă procesare a informaţiei, se pune tot mai mult accent pe formarea personalizată
şi, în acest sens, trebuie să se ţină cont de modurile diferite de învăţare ale individului.
Metodele care fac lecţiile mai interesante, care îi ajută pe elevi să realizeze judecăţi
fundamentate, care îi sprijină în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în
viaţa reală, sunt metodele de învăţare activă, metodele de tip activ-participativ. Propunerea
unor forme de învăţare creativă a limbii române, care stimulează capacitatea intelectuală,
constituie un mijloc de a oferi situaţii de învăţare productivă, conducând la dezvoltarea
concretă a unor competenţe ca:
- folosirea limbii române pentru înţelegerea şi exprimarea realităţii;
- îmbogăţirea relaţiilor de comunicare cu persoanele cu care interacţionează;
- cunoaşterea şi aprecierea modului diferit de gândire al oamenilor;
- sensibilizarea faţă de trăirile emoţionale ale semenilor.
Limba şi literatura română în şcoala primară este o disciplină de o deosebită
complexitate, având domenii şi structuri ale acestora de mari dimensiuni. Ponderea şi
particularităţile folosirii metodelor activ-participative ţin de ceea ce are specific fiecare din
domeniile limbii şi literaturii române, iar asigurarea, în măsură eficientă, a complementarităţii
între metode, angajează efortul intelectual al elevilor în direcţia promovării şi exersării unor
capacităţi de largă deschidere şi cu reale perspective spre integrarea lor socială şi profesională.
Indiferent de apartenenţa etnică, religioasă sau regională, copiii sunt copii pretutindeni
şi posedă cunoscutele particularităţi psiho-individuale specifice vârstei, care trebuie respectate
în elaborarea de obiective, conţinuturi şi strategii de realizare a oricărei forme de activitate.
Deşi limbajul copiilor se dezvoltă iniţial în familie, sub impactul nemijlocit al situaţiilor de
comunicare, învăţătorul este reprezentantul oficial care se preocupă de asimilarea, de către
elevi, a unui vocabular bogat, de asigurarea calităţii exprimării, orale şi scrise. Concomitent cu
atingerea acestor obiective, în mod continuu, învăţătorul trebuie să fie acela care să le insufle
copiilor dorinţa de a-şi expune liber şi cât mai sincer propriile opinii, să-i ajute să devină
capabili să comunice corect, fluent şi conştient cu semenii.
În învăţământul primar, alternanţa activităţilor este o cerinţă de bază. Varietatea
stimulărilor este o condiţie atât în cadrul unei singure lecţii, cât şi pe durata unei zile şcolare,
ori a săptămânii, „datorită nivelului general de dezvoltare biopsihică, dar şi ca o cerinţă a
activităţii nervoase, a randamentului şcolar.”
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Reforma şcolară promovează orientarea către diminuarea ponderii activităţii expozitive
şi extinderea utilizării metodelor moderne, active, care „stimulează implicarea elevilor în
activitatea de învăţare, le dezvoltă gândirea critică şi capacitatea de adaptare la viaţă.”
O şcoală activă nu înseamnă în mod necesar o şcoală de lucrări manuale şi, chiar dacă
la anumite niveluri activitatea copilului presupune manipularea de obiecte şi chiar un anumit
număr de tatonări materiale, activitatea cea mai autentică de căutări se poate desfăşura în planul
gândirii, al abstracţiunii celei mai avansate şi al manipulărilor verbale, care „însă trebuie să fie
spontane şi nu impuse cu riscul de a rămâne parţial neînţelese.”
O educaţie care pregăteşte pentru viaţă nu constă în a înlocui eforturile spontane prin
corvezi, căci dacă viaţa cuprinde o parte deloc neglijabilă de activităţi impuse individului,
alături de iniţiative libere, disciplinele necesare rămân eficiente când sunt acceptate în mod
liber. Metodele active nu conduc la individualism, ci, dimpotrivă, când are loc o îmbinare a
activităţii individuale cu cea în echipe, ele au drept rezultat educarea autodisciplinei şi a
efortului voluntar. Despre iniţiativele individuale ale profesorilor se poate spune că cei mai
inventivi şi devotaţi copiilor sunt profesorii care „găsesc, printr-o inteligenţă a inimii,
procedeele cele mai adecvate pentru orice inteligenţă, calitate care, pe vremuri, a posedat-o
Pestalozzi.” Sen Alexandru îl caracteriza astfel pe Pestalozzi: „Niciodată un stat major în
aşteptarea unei bătălii hotărâtoare n-a privit cu mai mare luare aminte o hartă, decât elevii lui
Pestalozzi vechea tapiţerie. Căci în fiecare clipă, bătrânul putea să întrebe: - Băieţi, ce vedeţi
acolo? Şi atunci toţi trebuiau să răspundă-n cor: - O gaură-n tapiţerie! – O ruptură în tapiţerie!
(…) - Bine, acum spuneţi după mine: <<Eu văd o gaură-n tapiţerie. Eu văd o gaură lungă-n
tapiţerie. În spatele găurii văd peretele. În spatele găurii lungi şi strâmte văd peretele. Eu văd
figuri pe tapiţerie. Eu văd figuri negre pe tapiţerie. Eu văd figuri negre şi rotunde pe tapiţerie.
Eu văd o figură galbenă şi pătrată pe tapiţerie. Alături de figura galbenă şi pătrată văd una
neagră şi rotundă.>> Şi aşa mai departe, până când întreaga tapiţerie era desfăcută cu ajutorul
cuvintelor în fragmente mult mai mici decât ar fi putut-o face însuşi timpul în sute de ani de
trudă. Şi tot aşa, până şi cea mai neînsemnată picătură din nesfârşitul ocean de cunoştinţe al
lumii înconjurătoare era stăruitor cântărită cu privirea şi îmbrăcată în cuvinte numai pe măsură
ce devenea un fapt din experienţa elevilor. Desigur, aceştia nu-şi puteau da seama că, stând în
faţa vechii tapiţerii şi repetându-şi melopeea, învăţătorul lor înfăptuieşte o lucrare de uriaş.”
O operă remarcabilă cu mijloace modeste a făcut şi marele Freinet, care a vrut în primul
rând să facă din şcoală un focar de activităţi care să păstreze legătura cu activităţile
colectivităţii ambiante. Celebra sa idee a creării unei imprimerii pe lângă şcoală este doar o
ilustrare, între multe altele, a metodei sale, dar una deosebit de instructivă, deoarece este
evident că un copil care tipăreşte cu mâna lui mici texte, va reuşi să citească, să scrie şi să-şi
însuşească ortografia într-un mod care diferă mult de situaţia când nu ar avea nicio idee despre
fabricarea materialelor tipărite pe care le foloseşte la şcoală. Fără a urmări în mod explicit
educarea inteligenţei şi dobândirea cunoştinţelor generale prin acţiune, Freinet a realizat
obiectivele permanente ale şcolii active, gândindu-se mai ales la dezvoltarea interesului şi la
educarea socială a copilului.
Metodele active nu sunt tot una cu metodele intuitive, care presupun activităţi cu
obiecte concrete. Metodele active se bucură de primatul activităţii spontane şi al căutării
personale sau autonome a adevărului. Ele presupun reflecţii interioare din partea elevilor, astfel
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încât să conducă la cucerirea proprie a adevărurilor, la cunoaştere. Metodele de
învăţare
activă fac lecţiile mai interesante, ajută elevii să realizeze judecăţi de substanţă şi
fundamentate, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în
viaţa reală. Metodele de învăţare activă pot fi extrem de utile în procesul de predare, atât pentru
conţinut, cât şi pentru dezvoltarea proceselor de gândire, necesare elevilor în situaţii obişnuite
sau în situaţii noi. În vederea dezvoltării gândirii critice se utilizează cu precădere strategii
activ-participative, însă acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ci doar considerate ca
marcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice.
În ultimele decenii a crescut interesul pentru aşa-zisele metode activ-participative.
Învăţarea este un act personal şi cere participare personală. Problema esenţială de care depinde
producerea învăţării eficiente este problema implicării, a angajării celui care învaţă în actul
învăţării. Definitoriu pentru metodele activ-participative este „capacitatea acestora de
stimulare a participării active şi depline, fizice şi psihice, individuale şi colective a elevilor în
procesul învăţării.” Metodele numite active sau stimulative sunt, de regulă, metode formative.
Metodele formative permit, în mai mare măsură, respectarea „legii efectului” (Thorndike,
1901) care arată că numai comportamentele de învăţare care se încheie cu o stare de satisfacţie
tind să se repete. Pregătirea cu metode formative este, în general, agreată de elevi, apropiinduse adesea de activităţile ludice. Metodele formative permit inter-învăţarea. Elevii „pot învăţa
unii de la alţii, ba chiar şi educatorul poate învăţa de la elevi. De aceea, unele metode formative
sunt puternic interactive.”
Ciclul primar reprezintă segmentul cel mai stabil al învăţământului. El a fost bine
gândit şi temeinic verificat în practică. S-a cerut de la el un rezultat precis, respectiv realizarea
primei alfabetizări, adică învăţarea scris-cititului şi socotitului şi s-a achitat bine de această
sarcină, atât în trecut, cât şi în prezent. În învăţământul primar sunt prioritare obiectivele
centrate pe asimilarea instrumentelor de bază, care deschid calea spre dobândirea viitoare a
valorilor esenţiale ale culturii, pe stilul activităţii intelectuale, pe atitudini şi capacităţi psihice
fundamentale. Activizarea metodologiilor pedagogice derivă din tendinţele didacticii moderne
de centrare a atenţiei pe elevul care învaţă, nu pe educatorul care predă. Sporeşte, astfel, rolul
învăţătorului, care are menirea să provoace, să declanşeze, să dirijeze procesul învăţării, creând
situaţiile şi sarcinile de învăţare.
Prin intermediul educaţiei organizate se vrea, în linii generale, dezvoltarea proceselor
cognitive, începând cu cele elementare şi terminând cu cele superioare. Abordând teme ce
constituie subiecte de interes pentru elevi ori dirijând lecţiile astfel încât să devină centre de
interes pentru copii, cu referiri la aspecte din mediul apropiat lor sau la activităţi specifice
vârstei şi intereselor lor, automat se produce activizarea; elevii devin tot mai atenţi, interesaţi,
devin mai activi, fie la aflarea unor răspunsuri la probleme care îi frământă, fie la exprimarea
propriilor observaţii sau opinii. Fiind atraşi de cele puse în discuţie ei participă nu numai activ,
dar şi conştient, deoarece ei asimilează informaţiile pe care le consideră necesare intereselor
lor şi pentru care depun efortul de participare. În acelaşi timp, se dezvoltă şi procesele
cognitive: gândirea, imaginaţia, memoria, inteligenţa. Concluzia ce se desprinde de aici este
aceea că educaţia se înfăptuieşte şi de către elev în calitatea sa de subiect. Altfel spus, trebuie
să-i învăţăm pe elevi să înveţe, să-i abilităm cu diferite tehnici de învăţare eficientă, pregătindui, în acelaşi timp, pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă. În esenţă, învăţarea este şi ar
trebui să fie tot mai mult un proiect personal al elevului, asistat de către educator care este mai
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degrabă un organizator, un animator, un manager al unor situaţii de instruire care să faciliteze
învăţarea eficientă. Educatorii trebuie să fie preocupaţi de găsirea unor metode şi procedee
variate, adaptate diferitelor situaţii de instruire în care elevii vor fi puşi. Pe baza competenţelor
sale profesionale mereu actualizate, educatorul va încerca noi metode de predare. „Învăţarea
asistată de calculator şi multimedia, îmbinarea activităţii frontale cu cea individuală şi pe
grupe, realizarea diferenţierii şi personalizării activităţii de instruire constituie alte direcţii
importante ale modernizării strategiilor didactice.”
Activizarea, înţeleasă în sensul cel mai adevărat al termenului şi realizată conform
principiilor didactice şi respectării particularităţilor de vârstă şi psihoindividuale ale elevilor,
conduce la eficientizarea întregului act educativ, cu tot ceea ce presupune acesta: formarea
personalităţii copiilor, dezvoltarea competenţelor utile pentru integrarea socio-profesională
viitoare, formarea capacităţilor intelectuale şi morale. Pentru că, în final, şcoala este
considerată ca fiind direct răspunzătoare de îndeplinirea viitorului societăţii. Astfel, toţi factorii
de răspundere sunt obligaţi „să abordeze copilul ca viitoare personalitate, în toată
complexitatea alcătuirii sale, prin metodele şi tehnicile pe care ştiinţa modernă le pune la
dispoziţia şcolii.”
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Organizarea conținuturilor și predarea integrată a acestora în
învățământul primar
Prof. înv. primar Botaș Georgiana
Școala Gimnazială „G. Tutoveanu” Bârlad
La şcoală, copilul trebuie să intre într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura,
muzica, artele plastice, mişcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu
copilul.
Trebuie să-i învăţăm pe copii să
învingă dificultăţile de învăţare prin
intervenţii reale, situându-i în dialog cu
mediul, determinându-i să-şi exerseze
capacitatea de a opta şi de a decide. Locul
potrivit pentru realizarea acestui deziderat
este şcoala. Fenomenului educaţional i se
impun o serie de adaptări care să genereze
un spaţiu din ce în ce mai complex şi mai
elaborat, în scopul stimulării contiune a
învăţării copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza transferuri rapide şi eficiente între
diferitele discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştinţe,
deprinderi şi competenţe dobândite prin studierea disciplinelor de la clasă. Schimbarea
fundamentală a predării integrate constă în modul de realizare a cunoaşterii care transferă
importanţa, accentul de la cunoaşterea de tip disciplinar la cunoaşterea de tip transdisciplinar.
Treptat se renunţă la fragmentarea pe discipline în favoarea integrării disciplinelor.
Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate
inovatoare de proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică
a conţinuturilor diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul
achiziţionează o imagine coerentă, unitară despre lumea reală. „Curriculum-ul integrat
presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau competenţe care sunt de regulă
formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau competenţe au o puternică legătură
cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor
valori şi atitudini.”
Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea
metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de
evaluare a performanţelor individuale, mai ales în situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea
corectă a proiectelor şi abordării pe teme într-o schemă orară coerentă. O asemenea organizare
a conţinuturilor şcolare, prin integrarea conţinuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit
însă şi propriile dificultăţi şi limite. Acestea ar fi imposibilitatea aprofundării de către elevi a
cunoaşterii ştiinţifice specializate, dificultatea pregătirii cadrelor didactice care să predea
discipline integrate de învăţământ, lipsa de tradiţie pedagogică a integrării, dar şi opoziţia
latentă sau activă a educatorilor faţă de tendinţele integratoare.
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Prin metoda predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi
afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul
experienţelor diverse, al învăţării prin descoperire. Învăţarea
integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, care
sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii. Procesul
educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar,
complex, să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării
informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai
interesant al zilei. În vederea realizării obiectivelor propuse
pentru fiecare activitate comună se gândeşte atent
repartizarea sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de
activitate. Activităţile integrate vor fi cele prezente în
planificarea calendaristică, proiectate conform planului de
învăţământ, orarului aferent nivelului de vârsta, susţinute de
experienţa cadrului didactic. Învăţătoarea organizează şi
desfăsoară activităţi integrate generate de subiecte stabile
planificate pentru tot timpul anului.
Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat după scenariu elaborat de învăţătoare ce
începe cu întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate realiza sub forma unei
povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui animal, o
întâmplare trăită sau imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut în familie.
Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care
oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora
încurajează copiii să manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze
date, să facă predicţii.
Copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în micro-grupul din care fac parte, participând
la jocuri de rol interesante, iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. La
completarea scenariului ne pot fi de un real folos vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialişti
etc. Tematica acestora este aleasă încât prin activităţile integrate să se înlesnească contactul cu
lumea înconjurătoare. În atenţia echipei de cadre didactice se află în permanent, întreaga paletă
de activităţi (la alegere,proiecte, jocuri şi activităţi extracurriculare) şi modalităţi de organizare
a acestora.
Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasa loc imaginaţiei cadrului didactic, pentru aşi organiza propriile activităţi integrate, în functie de clasa pe care o conduce şi temele
abordate.
Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ explicitat într-un proiect
didactic unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul integrat al abordărilor,
interacţiunea dintre discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor.În urma
parcurgerii unui proiect care are o tematică ce acoperă toate ariile curriculare , cum ar fi :un
anotimp, o sărbătoare trebuie să aibă produse curriculare care trebuie evaluate. Astfel, la
proiectul iarna, vom avea produse curriculare finale ale proiectului: portofoliu individual cu
tema Colinde și expoziţie cu lucrări pictate şi colaje-felicitări ale elevilor
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Scopurile educaţionale ale proiectului vizează:


asimilare de cunoştinţe



formare de priceperi şi deprinderi intelectuale şi motrice



formare de atitudini pozitive şi responsabile faţă de semeni

Obiectivele operaţionale au în vedere ca la sfârşitul activităţilor didactice integrate,
elevii să fie capabili să atingă toate obiectivele propuse pentru fiecare obiect tratat integrat.
Strategia didactică are în vedere tipuri de experienţe de învăţare: active şi interactive,
de exersare, de descoperire, de analiză şi sinteză, de aplicare practică, de explorare a realităţii,
de creaţie;
Sistemul metodologic: lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
demonstraţia, expunerea, problematizarea, observarea, învăţarea prin descoperire, metode de
dezvolatre a gândirii critice, jocul didactic, metoda Pălăriilor gânditoare;
Sistemul resurselor curriculare: planul de învăţământ, programa şcolară, planificarea
anuală, planificarea unităţilor de învăţare, manuale şcolare, auxiliare didactice
Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală, pe grupe, combinată
Resurse temporale necesare: 1-2 săptămâni
Evaluarea :


evaluare iniţială: chestionar, test de cunoştinţe



evaluare formativă:observare sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor în
clasă şi apreciere verbală



evalure orală şi scrisă



evaluare finală: concurs, portofoliu, expoziţie

Descrierea didactică a scenariului activităţilor integrate după modelul curriculumului
secvenţial/în succesiune ( chiar dacă disciplinele sunt separate, ideile, topicile sunt predate şi
operaţionalizate în conexiune unele cu altele. Situaţiile de învăţare se organizează pe durata
unei săptămâni şi prilejuiesc elevilor realizarea de conexiuni pe orizontală, între disciplinele
de studiu implicate).Abordarea integratã a conţinuturilor iese din monotonia aceluiaşi algoritm
de predare a unor lecţii, elevii sunt stimulaţi şi atraşi prin diversitatea activitãţilor de învãţare
dintr-o singurã orã şi prin apariţia elementului-surprizã. Se imprimã lecţiei respective un
caracter aparte, diferit de modul de predare tradiţional. Dacă succesul şcolar este dat de
performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, succesul în viaţa personală,
profesională şi socială este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din tiparul unei discipline şi de
a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru soluţionarea problemelor ivite.
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Abordarea textului literar din perspectiva gândirii critice
Prof. Chiriac Georgeta
Școala Gimnazială „C. A. Mircea T. Bădulescu” Buzău
Gândirea critică propune o învăţare printr-o reflecţie critică asupra experienţei
anterioare, printr-o explorare activă a textului şi invită, în final, la reflectarea asupra învăţării.
Momentele procesului de învăţare 1sunt:
►

►

►

evocarea – intrarea în lumea textului - îţi propune să realizeze o conştientizare a
experienţei anterioare, reflecţia critică asupra ei, pentru a-i identifica lipsurile , dar şi
pentru a o pune în valoare. Acum se urmăreşte şi activizarea elevilor prin conştientizarea
schemelor proprii de gândire, dar şi motivarea acestora prin identificarea unor motive
personale. Această intrare în lumea textului se poate face prin metode care trezesc
interesul elevilor pentru textul studiat: brainstorming-ul, predicţiile, termenii-cheie.
realizarea sensului – explorarea lumii textului - cuvintele-cheie sunt: înţelegere,
construire, investigaţie; elevii vin în contact cu noile idei prin lectură, îşi monitorizează
înţelegerea, revin asupra pasajelor lecturate, pun întrebări, cer lămuriri, sesizează
confuzii. Dintre metodele ce pot fi folosite, fac parte: mâna oarbă, lectura predictivă,
jurnalul cu dublă intrare, explozia stelară, R.A.I., reţeaua personajului, diagrama VennEucler, cvintetul, metoda cadranelor.
reflecţia – ieşirea din lumea textului - are două scopuri: pe de o parte asigură învăţarea
durabilă, provocând o schimbare autentică în modul de înţelegere şi integrând noile
achiziţii în portofoliul de cunoştinţe deja existent, iar pe de altă parte, generează schimbul
de idei între elevi, prin care le dezvoltăm vocabularul şi capacitatea de exprimare. Ieşirea
din lumea textului se realizează prin metode folosite şi în celelalte etape, precum

Vasile Flueraş, „Paideia şi gândirea critică”, ed. Casa Cărţii de Ştiinţe, Colecţia Ştiinţele Educaţiei, Cluj
Napoca, 2007
1
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cadranele, dar şi prin alte metode, precum dramatizări, jocuri de rol, proces literar,
metoda pălăriilor gânditoare, prezentarea mesajului textului prin alte modalităţi de
exprimare (desen, modelare), găsirea unui alt final, abordarea temei respective prin alte
tipuri de texte.
Corespunde perspectivei cognitiviste asupra educaţiei, dând prioritate dezvoltării
proceselor cognitive superioare, îndeosebi proceselor gândirii (analiză, comparaţie, sinteză,
abstractizare, generalizare).
Metode de învăţare ce pot fi utilizate în orele de limba și literatura română
Din punct de vedere etimologic, termenul „metodă” vine de la grecescul „methidos”,
care are înţelesul „cale, drum”. În didactică, metoda desemnează calea ce conduce elevul către
atingerea obiectivelor educaţionale. Este important de subliniat acest lucru, întrucât, în
practică, adeseori se pierde din vedere faptul că metodele didactice se subsumează îndeplinirii
obiectivelor, adică profesorul va alege cele mai potrivite metode, adaptându-le obiectivelor
(cognitive şi afective) lecţiei, conţinutului informaţional, potenţialului motivaţional şi activ al
învăţării, particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor săi, şi nu în ultimul eficienţei lor
în raport cu timpul avut la dispoziţie. De asemenea, este recomandabilă diversificarea
metodelor, alternarea acestora, pentru a se evita monotonia ce intervine la un moment dat în
clasă, asigurându-se astfel menţinerea vie a interesului elevilor pentru lecţii.
Iată câteva dintre cele mai active metode, multe dintre ele introduse în practica
educaţională de curentul dezvoltării gândirii critice, de aceea sunt grupate după criteriul
momentului lecţiei în care ele pot fi folosite, conform modelului menţionat:
În prima etapă a lecţiei, intrarea în lumea textului se poate face prin metode care
trezesc interesul elevilor pentru textul studiat: brainstorming-ul, predicţiile, termenii-cheie.
Brainstormingul („asalt de idei”) este o metodă activă care stimulează creativitatea,
imaginaţia elevilor, are la bază principiul conform căruia cantitatea generează cantitatea.
Brainstormingul este o metodă generatoare de idei, solicită participarea activă a elevilor,
contribuie la dezvoltarea relaţiilor interpersonale, creează o atitudine deschisă colaborării în
cadrul grupului/ clasei, încurajează emiterea unor idei cât mai variate, transformă elevii în
coparticipanţi la actul învăţării.
Etapele brainstormingului sunt următoarele:
profesorul alege o temă - de exemplu, patria şi scrie cuvântul în mijlocul tablei;
- emite sarcina de lucru – să spune orice le trezeşte în minte acest cuvânt;
-

-

cere exprimarea cât mai rapidă a tuturor ideilor legate de sarcina dată – se poate
acorda un timp de gândire, dar nu mai mult de 2-3 min.
profesorul notează toate ideile pe tablă, fără a critica;

- se fac corelări între idei şi se exprimă/explică anumite alegeri - foloseşte culorile
pentru a trasa liniile ce unesc informaţiile ce se corelează;
- profesorul defineşte împreună cu elevii, ori de câte ori este nevoie noţiunile cu care
se operează, pentru a nu construi învăţarea pe noţiuni ale căror conţinuturi sunt confuze;
- se poate reveni la schema realizată în etapa de reflecţii evaluând-o din perspectiva
achiziţiilor pe care elevii le-au făcut în etapa respectivă, putând compara astfel ceea ce am ştiut
la început cu ceea ce ştim la final.
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Metoda poate fi folosită foarte bine şi pentru a caracteriza personajele literare.
Predicţia presupune elaborarea unor texte proprii, cât mai originale, pe baza temei
textului de studiat ori pe baza unor termeni-cheie din textul nou.
Etapele predicţiei:
- profesorul le cere elevilor să alcătuiască un text propriu pornind de la o temă dată sau
de la cuvinte-cheie - de exemplu, în cazul poeziei „Ce te legeni…” de Mihai Eminescu, se
poate da ca sarcină alcătuirea unui dialog între ei şi codru;
- elevii elaborează textele urmărind încadrarea în tema dată, respectarea timpului şi
obţinerea de texte originale;
- se citesc 2-3 texte, se fac aprecieri;
După prima lectură a textului de studiat se apreciază care este textul propriu care s-a
apropiat cel mai mult de cel de studiat.
Explorarea lumii textului se poate realiza parcurgând paşii lecturii explicative, cu
elementele specifice în funcţie de tipul de text abordat. Se poate apela însă şi la metode
specifice dezvoltării gândirii critice: mâna oarbă, lectura predictivă, jurnalul cu dublă intrare,
explozia stelară, R.A.I., reţeaua personajului, diagrama Venn-Eucler, cvintetul, metoda
cadranelor, dar de cele mai multe ori în această etapă se apelează la o combinare a lecturii
explicative cu metodele moderne.
1. Mâna oarbă presupune recompunerea unui text necunoscut, din fragmentele distribuite
aleatoriu membrilor unei echipe. Fiecare membru al echipei le citeşte cu glas tare colegilor,
fragmentul său. După ce sunt citite toate fragmentele, se realizează o reaşezare a
fragmentelor în ordinea logică a întâmplărilor. Se reciteşte de către echipă rezultatul
ordonării fragmentelor, apoi se lipesc fragmentele pe o coală mai mare şi se prezintă în faţa
clasei.
Această metodă se aplică în cazul textelor epice, familiarizându-i pe elevi cu delimitarea
fragmentelor, pe baza momentelor subiectului, cu care au contact într-un mod intuitiv.
2. Lectura predictivă poate fi utilizată în abordarea unor texte apropiate de lumea şcolarilor
mici, trezindu-le interesul pentru lectură şi motivându-i să participe activ la decodarea
textului. Această metodă este recomandabilă în cazul textelor care se pot preta la
interpretări multiple începând de la titlu. Parcurgând paşii lecturii predictive, elevii au
impresia că pot interveni în text, că pot deveni ei înşişi creatori. Activitatea se poate
desfăşura pe grupe, sub directa coordonare a profesorului, cu raportarea frontală după
realizarea fiecărei etape:
 Se prezintă titlul textului care urmează să fie parcurs cu elevii; folosind metoda
brainstormingului, se poate stabili frontal, ce semnificaţie are acest cuvânt pentru elevi.
 Se împarte elevilor textul, tipărit pe o foaie A4, împăturită de atâtea oricâte fragmente
are textul respectiv. Elevii vor despături foaia în funcţie de indicaţiile pe care le vor
primi, formulând predicţii, descoperind şi interpretând, rând pe rând, fiecare fragment.
 Li se cere elevilor să facă prima predicţie, completând prima rubrică a tabelul următor
(Ce crezi că se va întâmpla?)

63

Nr. 15 - aprilie 2017

Ce crezi că se va întâmpla?

Ce s-a întâmplat?

I.
II.
 Elevii citesc primul fragment, celelalte rămânând împăturite, şi completează rubrica a
doua – „Ce s-a întâmplat?”. Se discută frontal şi se trece pe tablă sau pe o foaie de
flipchart.
 Apoi elevii fac a doua predicţie – „Ce crezi că se va întâmpla?”
 Se citeşte al doilea fragment şi elevii completează rubrica „Ce s-a întâmplat?”
 Se continuă astfel până la terminarea textului.
De fapt, citind pe verticală ceea ce au notat elevii în rubrica „Ce s-a întâmplat?” se
descoperă planul de idei al textului citit, iar pe foaia A4, despăturită, elevii vor vedea şi reciti
întregul text, pot stabili structura lui, împărţirea pe fragmente, se poate povesti oral textul.
Iesirea din lumea textului se poate realiza prin discuții privind morala care se poate
extrage din faptele prezentate în text, dar și prin metode precum procesul literar, metoda
pălăriilor gânditoare etc. Are drept scop raportarea critică la faptele prezentate.
Metoda Pălăriilor gânditoare este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii
participanţilor care se bazează pe interpretarea unor roluri în funcţie de culoarea pălăriei alese.
Sunt şase pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi
negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul definit de culoarea
acesteia. Sunt liberi să spună ceea ce gândesc, dar cu condiţia să fie în acord cu rolul jucat.
Rolul se poate schimba pe parcursul jocului, prin schimbarea pălăriei.
Rolurile semnificate de pălării sunt următoarele:
a. Pălăria albă - neutră, obiectivă
b. Pălăria roşie – emoţională
c. Pălăria neagră – pesimistă, prudentă
d. Pălăria galbenă – optimistă, constructivă
e. Pălăria verde – creativul, inovatorul
f. Pălăria albastră – controlorul, organizatorul
Iată cum trebuie să se poarte fiecare gâmditor care are o anumită pălărie:
a.
Cel care poartă pălăria albă trebuie să-şi imagineze un computer care oferă informaţii
şi imagini atunci când acestea i se cer. Calculatorul este neutru şi obiectiv, nu oferă interpretări,
opinii şi nu exprimă sentimente. Când poartă pălăria albă, elevul trebuie să se comporte ca un
calculator: să se concentreze strict pe problema discutată, relatând faptele în mod obiectiv.
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b.
Gânditorul care poartă pălăria roşie exprimă sentimentele : „Aşa simt eu în legătură
cu....”. Această pălărie legitimează exprimarea emoţiilor şi sentimentelor generate de faptele
relatate de pălăria albă, ori de opiniile exprimate în cadrul dezbaterii. Pălăria roşie permite
gânditorului să sondeze sentimentele celorlaţi participanţi, întrebându-i care este părerea lor
din perspectiva pălăriei roşii, adică din punct de vedere emoţional şi afectiv. Cel ce priveşte
din această perspectivă nu trebuie să-şi justifice sentimentele.
c.
Pălăria neagră este pălăria avertisment, cea care punctează ce este negativ, ce este
greşit, ce nu ar putea merge. Explică ce nu se potriveşte şi de ce ceva nu merge, care sunt
riscurile, pericolele, greşelile demersurilor propuse. El nu exprimă sentimente negative, acesta
fiind apanajul pălăriei roşii. Este cel care găseşte breşele în propunerile pălăriei galbene şi al
celei verzi.
d.
Pălăria galbenă este simbolul gândirii pozitive şi constructive. Se concentrează asupra
aprecierilor pozitive, fiind opusă pălăriei negre. Are în vedere beneficiile, valoarea
informaţiilor şi a faptelor relatate de pălăria albă ori a soluţiilor propuse de pălăria verde.
Gânditorul pălăriei galbene caută argumente logice şi practice în sprijinul acelor soluţii. Nu se
referă la crearea de noi idei ori soluţii, acesta fiind rolul pălăriei verzi.
e.
Pălăria verde simbolizează gândirea creativă. Căutarea alternativelor, a soluţiilor noi
este apanajul acestei pălării.
f.
Pălăria albastră este responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate. Este liantul
dezbaterii, fiind cel care defineşte problema şi conduce întrebările, reconcentrează informaţiile
pe parcursul activităţii, monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor, rezolvă
conflictele, formulează ideile principale şi concluziile la sfârşit.
Avantajele metodei pălăriilor gânditoare:
- Dezvoltă capacitatea de comunicare, de argumentare, de mediere, de a lua decizii, dar şi
creativitatea;
- Dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă reciprocă,
de respect pentru opinia celuilalt, de muncă în echipă;
- Dezvoltă capacitatea de a accepta perspectivele multiple asupra unei probleme;
- Încurajează ieşirea din propria zonă de siguranţă, din propriul unghi de vedere şi privirea
problemei din punctul de vedere cerut de pălăria pe care o poartă;
- Este extrem de plăcută, având caracterul unui joc.
Dezavantajele acestei metode sunt faptul că este mare consumatoare de timp şi faptul
că se aplică mai greu în cazul elevilor din clasele mai mici, motiv pentru care se recomandă
începând cu clasa a III-a.
Important în cazul acestei metode este efortul de echipă pentru definirea, căutarea şi
alegerea celor mai potrivite soluţii. Gânditorii nu sunt adversari (aşa cum ar putea părea pălăria
neagră şi cea galbenă), ci intervin, din puncte diferite de vedere, în vederea atingerii scopului
comun al echipei. Intervenţiile lor trebuie să se bazeze pe opinia exprimată anterior, astfel încât
dezbaterea să fie o construcţie unitară, care, pas cu pas, conduce către cea mai bună soluţie.
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În concluzie, metodele alese se vor subsuma criteriului eficienţei. Din observaţiile
făcute în practica educaţională, se poate spune că excesul, în sensul utilizării metodelor
tradiţionale, ca şi în sensul utilizării celor moderne, atrage după sine numeroase inconveniente:
plictiseala, lipsa implicării elevilor în învăţare, în primul caz, dar şi consumul mare de timp,
deplasarea accentului pe aspecte secundare ale textului sau ale învăţării, dezvoltarea proceselor
cognitive în detrimentul celor motivaţionale, afective şi de dezvoltare armonioasă a
personalităţii elevilor. Prin urmare, în funcţie de specificul textului (epic/ liric) şi al clasei, este
preferabilă alegerea celor mai potrivite metode, îmbinând modernul cu tradiţionalul.

Managementul stimei de sine la elevii cu tulburări de limbaj
Prof. logoped Buta Corina Nicoleta
C.J.R.A.E. Cluj, Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla
Lucrarea de cercetare cu privire la nivelul stimei de sine la elevii logopaţi cu care
lucrez am iniţiat-o din dorinţa de a cunoaşte în ce măsură tulburările de vorbire se asociază cu
o stimă de sine scăzută, propunându-mi să găsesc anumite tehnici de îmbunătăţire a imaginii
despre propria persoană în cazurile în care se impune acest lucru.
Principalele etape ale cercetării au fost:
a) Pretestul – Am aplicat două chestionare: ,,Steaua stimei de sine” şi ,,Cine sunt eu?”, prin
care s-a cerut elevilor să bifeze numai cuvintele care-i descriu cel mai bine, dintr-o listă cu
trăsături pozitive şi negative. Din însumarea alegerilor se stabileşte raportul dintre percepţia
pozitivă şi negativă asupra propriei persoane.
Observaţii: La elevii mai mari se poate aplica scala de măsurare a stimei de sine a lui M.
Rosenberg, care are patru scale de răspunsuri şi din acest punct de vedere este mai dificilă
pentru elevii din ciclul primar.
b) În Posttest, am aplicat cele două chestionare după un număr de 10 şedinţe logopedice.
S-au obţinut următoarele rezultate:
Nivelul stimei de sine

Pretest Număr de elevi

Posttest Număr de elevi

Scăzută

10

5

Medie

7

10

Crescută

4

6

Total elevi Clasele I-VI

21

21

c) Observaţii:
Se constată un procent foarte mic al elevilor cu stima de sine crescută, însă există un
procent foarte mare de elevi cu stima de sine scăzută. În urma interviurilor cu aceşti elevi cu
stima de sine scăzută, ei consideră că ,,au o problemă » sau se consideră inferiori celorlalţi
colegi din clasă.
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Elevii cu stimă de sine ridicată sunt elevi care au beneficiat de şedinţe logopedice şi în
anul anterior şi a căror tulburare de limbaj era ameliorată.
Datorită numărului mare de elevi care necesitau tratament logopedic în cadrul
cabinetului a fost imposibil să planific terapia logopedică individual, în unele cazuri am
planificat terapii pe grupe de câte 2-3 sau chiar 4 elevi, după criteriul vârstei, orarul clasei,
timpul părinţilor sau a tulburării specifice de limbaj.
Elevii cu o stimă de sine scăzută erau reţinuţi în cadrul primelor şedinţe dacă erau puşi
în situaţia de a lucra în prezenţa altor copii, dar prin implicarea lor în diverse activităţi de
cooperare, prin exersarea comună a anumitor exerciţii şi prin atitudinea logopedului de a
aprecia în mod accentuat progresele lor, s-a creat o atmosferă de colegialitate, colaborare şi
toleranţă reciprocă.
d) Dintre tehnicile pe care le-am folosit în scopul dezvoltării stimei de sine, amintesc :


Încurajarea permanentă a efortului copiilor şi a progreselor pe care le-au înregistrat pas
cu pas,.



Recompensarea micilor progrese dar şi a muncii pe care au depus-o, prin oferirea de
calificative, buline, chiar puncte, pe care le-am transmis prin notificări scrise
profesorilor, pentru ca elevul să conştientizeze faptul că este susţinut de noi şi că
persoana lui şi activitatea lui ne preocupă. Prin această modalitate stimulăm şi
preocuparea lui şi-l motivăm pentru propria dezvoltare.



Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat, în derularea unor activităţi în grup, în
participarea la competiţii (în cadrul activităţii logopedice, iniţiind concursuri între 2-3
elevi cu aceleaşi tulburări de limbaj, sau chiar concursuri naţionale de creaţie plastică
şi în mod special de creaţie literară). Prin obţinerea diplomelor de participare şi a
numeroase premii, elevii au început să-şi schimbe atitudinea şi să creadă mai mult în
forţele proprii.



Desfăşurarea exerciţiilor de terapie sub formă de joc ;



Menţinerea legăturii cu d-nele învăţătoare şi lauda eforturilor elevilor realizate în
activităţile de terapie logopedică.

e) Valorificarea datelor oferite de lucrarea ştiinţifică de cercetare
În urma datelor desprinse în cadrul cercetării realizate, am organizat mai multe întâlniri
cu părinţii şi educatorii logopaţilor, pentru a le împărtăşi câteva concluzii şi modalităţi de
dezvoltare a stimei de sine a copiilor, pe care le-am aplicat personal cu succes, sau despre care
am citit în literatura de specialitate.
În principiu, creşterea stimei de sine este favorizată de:
 crearea în familie şi la şcoală a unor oportunităţi prin care elevul să obţină succes, să
îşi identifice ariile în care este competent şi prin care să îşi exprime calităţile faţă de
grupul de colegi şi prieteni;
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 crearea unor situaţii în care elevul să aibă oportunitatea de a oferi ajutor celorlalte
persoane (activităţi de voluntariat);
 identificarea surselor de suport social (este un tip de ajutor bazat pe o relaţie sau o
configuraţie de relaţii care oferă individului resurse pentru a face faţă responsabilităţilor
şi a depăşi obstacolele cu care se confruntă);
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, rezolvare de probleme şi a celor de a
face faţă situaţiilor de criză;
 dezvoltarea sentimentului de autoeficacitate (“Şi eu sunt bun la ceva”);
 stabilirea unor aşteptări rezonabile, în funcţie de vârsta şi abilităţi;
 identificarea unor modalităţi adecvate de exprimare a emoţiilor negative;
 acceptarea necondiţionată a propriei persoane şi a celorlalţi.
Pentru că intervenţia părinţilor şi a profesorilor este determinantă în formarea imaginii
de sine corectă a copilului, am exemplificat câteva măsuri de îmbunătăţire a stimei de sine la
elevi specifice fiecărui factor implicat în educaţia elevilor, astfel:


Pentru părinţi:

a. părinţii să dezvolte încrederea în imaginea fizică a copilului;
b. să dezvolte încrederea în resursele psihice proprii (părinţii să stimuleze autocunoaşterea);
c. să îi determine pe copii să-şi asume sarcini după modelul matern şi patern; se realizează
astfel raportarea imaginii de sine la aceste modele;
d. să-i ajute să-şi raporteze propria personalitate la personalităţile celorlalţi (copilul se cunoaşte
mai bine raportându-se la ceilalţi);
e. părinţii să-i facă să-şi asume responsabilităţi în cadrul familiei;
f. să-i ajute să-şi conştientizeze succesele; în acest fel se dezvoltă stima de sine;
g. părinţii să stimuleze la copil exprimarea emoţiilor pozitive şi negative;
h. să stimuleze capacitatea copilului de a suporta « influenţele violente » din mediu;
i. să aplice ponderat şi echilibrat recompense şi sancţiuni;
k. părinţii să-l ajute pe copil să-şi identifice punctele tari şi punctele slabe şi să-l ajute să-şi
valorifice punctele tari


Pentru profesori:

a. profesorii să aibă aşteptări rezonabile în raport cu vârsta elevilor;
b. să-i ajute să-şi planifice adecvat activităţile;
c. să determine concentrarea elevilor asupra aspectelor pozitive din experienţa lor, din viaţă,
etc.;
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d. să-i ajute să decidă singuri;
e. să folosească încurajarea şi recompensa atunci când este cazul;
f. să fie model personal pentru elevi;
g. să-i ajute pe elevi să-şi identifice punctele tari şi punctele slabe.
Concluzii: După 10 şedinţe de terapie logopedică se constată o îmbunătăţire a stimei
de sine la 5 elevi care au avut stima de sine scăzută şi la 2 elevi care au avut nivel mediu al
stimei de sine. Deci 7 elevi din 21 au evoluat la nivelul imediat următor, respectiv mediu şi
crescut. În procente ar reprezenta deja 33, 33%, dar nu putem calcula corect în procente
deoarece este o evoluţie la nivelul imediat următor, deci cu cei de la nivelul mediu se va
continua munca de creştere a simei de sine, fiind conştienţi că nu toţi elevii vor ajunge la nivelul
ridicat al stimei de sine. Dar important este să-i ajutăm să depăşescă nivelul inferior. Iar în
acest scop colaborarea dintre profesorul logoped, psihologul şcolii în cazurile care necesită şi
sprijinul acestuia, cadrele didactice şi cel mai important factor, părinţii, este cheia evoluţiei
pozitive a elevilor care prezintă tulburări de limbaj.
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Valenţele formative ale diferitelor genuri de jocuri şi valoarea lor
educativă
Prof. înv. preşcolar Buriceanu Alina Mirela
Grădiniţa cu Program Prelungit 14 Mai, Satu Mare
Ţinând seama de sarcinile educării multilaterale a preşcolarilor, iar pe de altă parte de
ponderea influenţei formative a jocurilor asupra dezvoltării psihice generale a copilului, se
impune să amintim 3 categorii de jocuri:
1. jocuri de creaţie;
2. jocuri didactice;
3. jocuri de mişcare.
1. În prima categorie se înscriu jocurile de creaţie cu subiecte din viaţa cotidiană, cu
subiecte din poveşti şi cele de construcţie, care prin conţinutul lor reflectă mediul de viaţă al
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copilului, acesta fiind receptiv la raportul şi la relaţiile dintre adulţi, activitatea pe care aceştia
o desfăşoară. Deci prin intermediul acestor jocuri copilul reproduce rolurile socio –
profesionale ale adulţilor. Dintre acestea amintim pe cele mai îndrăgite de copii: “De-a
serbarea”, “De-a doctorul”, “De-a grădiniţa de copii”, “De-a familia“, “De-a şcoala”, etc.
Ca o variantă aparte a jocurilor de creaţie – jocurile cu subiecte din basme şi poveşti –
sunt acelea în care copilul interpretează rolurile personajelor cunoscute şi îndrăgite din
poveştile învăţate (capra, iezii, Scufiţa, lupul), el reproduce creator imaginea artistică şi
acţiunea personajului, gândeşte, simte şi acţionează la fel cu acestea, pătrunde adânc în lumea
sentimentelor şi a trăirilor eroului din basm.
Rolul educativ al acestor jocuri constă în faptul că influenţează considerabil
dezvoltarea intelectuală şi morală a copilului, şi anume, reflectând în joc impresiile sale asupra
vieţii, copilul înţelege unele legături cauzale dintre fenomene, interdependenţa lor, iar prin
relaţia ce se stabileşte între el şi lumea din jur, copilul pătrunde mai adânc semnificaţia socială
a vieţii din jur; acestuia i se activează atenţia, memoria voluntară, gândirea independentă şi
imaginaţia creatoare, i se dezvoltă şi i se îmbogăţeşte limbajul.
Sarcina educatoarei în direcţia dezvoltării morale a copilului nu este una uşoară. Ea
trebuie “să-l înveţe pe copil să depăşească conflictul dintre dorinţa personală şi regula jocului”
(Gheorghe Tomşa (coordonator), Psihipedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti, 2005, pag.
155)
Gama trăirilor afective este determinată de rolul pe care copilul îl îndeplineşte, acesta
generând emoţii şi sentimente morale foarte puternice: prietenia, solicitudinea şi ajutorul
reciproc, simţul de răspundere, armonizarea intereselor proprii cu interesele colectivului
(grupei).
2. Jocul didactic – oferă copilului posibilitatea de a-şi aplica cunoştinţele, de a-şi
exersa priceperile şi deprinderile ce s-au format în cadrul diferitelor activităţi, îmbinând
armonios elementul instructiv, exerciţiul, cu elementul distractiv, şi contribuie la dezvoltarea
intelectuală a copilului, prin formarea percepţiilor de culoare, formă, mărime, la dezvoltarea
spiritului de observaţie, a imaginaţiei creatoare, a gândirii (operaţiile acesteia: analiza, sinteza,
comparaţia şi generalizarea) şi a limbajului.
Valoarea educativă a acestor jocuri constă în realizarea sarcinilor educaţiei morale,
contribuind astfel la dezvoltarea stăpânirii de sine, a autocontrolului, a spiritului de
independenţă, a disciplinei conştiente, a perseverenţei, sociabilităţii precum şi a mai multor
calităţi de voinţă şi trăsături incipiente de caracter.
3. Jocurile de mişcare, care au la bază diferite mişcări şi reguli, satisfac în cel mai
înalt grad nevoia de mişcare a preşcolarului, puterea lor de atracţie constă în prezentarea
regulilor într-o formă distractivă, ele constituie un mijloc important pentru dezvoltarea fizică,
pentru perfecţionarea activităţii psiho – motrice a copilului, şi anume a analizatorilor motrici
care intră în relaţii interfuncţionale cu toţi ceilalţi analizatori, în special cu analizatorul somatic
– verbo – motor. Este de menţionat că “tendinţele copilului de manifestare sportivă este bine
şi de dorit să fie încurajate, accentuate, dar ghidate raţional. Exerciţiile fizice îi dau prilejul
copilului să-şi descarce surplusul de energie şi contribuie la călirea şi dezvoltarea armonioasă
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a corpului.” (MEC, Revista învăţământului preşcolar, nr. 1-2, 2005, cap. “Educaţie fizică: De
la jocurile de mişcare la sport”, educatoare Mărioara Popescu, pag. 137)
Cele 4 forme pe care le îmbracă jocurile de mişcare:
1. jocuri cu subiect;
2. jocuri cu text şi cânt;
3. jocuri hazlii;
4. jocuri fără subiect.
Prin situaţia în care este pus copilul să rezolve diferite sarcini, dezvoltă acestuia
operaţiile gândirii, limbajului, flexibilitatea şi distributivitatea atenţiei, imaginaţia, şi sub
aspect moral (calităţi morale pozitive), stăpânirea de sine, perseverenţa, curajul, hotărârea,
iniţiativa, sentimentul prieteniei, tenacitatea, spiritul de colectiv, disciplina.
De asemenea, sub aspect estetic, jocul de mişcare cu text şi cânt îşi pune vertiginos
amprenta pe peronalitatea copilului preşcolar, contribuind la dezvoltarea şi perfecţionarea
simţului muzical, ritmului, armoniei, supleţea şi expresivitatea mişcărilor, iar mişcările precise
coordonate şi executate armonios generează copiilor sentimentul de plăcere şi contribuie la
înţelegerea frumosului.
Jocul, având o putere imensă în viaţa copiilor, a fost denumit “munca copiilor”,
existând o strânsă interdependenţă între evenimentele de la începuturile învăţării copilului şi
succesele şi insuccesele din viitoarea sa activitate educaţională, deţinând un rol deosebit atât
în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului, cât şi în ceea ce priveşte evidenţierea
timpurie a aptitudinilor şi capacităţilor sale, mai ales în perioada premergătoare şcolarizării.
“(Cristian Stan, Studii de pedagogie aplicată, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca,
2000, pag. 133)
Copiii prin naştere au tendinţa de a învăţa şi descoperi, de a şti şi de a cerceta. În joc
există libertatea spiritului, care permite copilului să caute şi să descopere noi idei. Există o
tendinţă de implicare personală, de control şi dirijare. Jocul este un mod natural care determină
copilul să lucreze în grup. O perioadă mai lungă de joc pregăteşte copilul pentru intrarea cu
succes într-o lume din ce în ce mai complexă de cuvinte şi simboluri.
Ca instructori şi educatori trebuie să îmbogăţim cunoştinţele copiilor cu materiale pe
care ei le pot folosi jucându-se, să folosim toate ocaziile spre a le dirija atenţia către obiectele
şi evenimentele naturale petrecute în mediul lor, care pot stimula şi satisface curiozitatea lor,
timp în care se dezvoltă încrederea şi entuziasmul.
Copilul învaţă pentru că-i place activitatea de cunoaştere, curiozitatea şi gândirea care
îl stimulează în joc sunt parte integrantă din plăcerea sa de a învăţa, învăţarea prin cunoaşterea
lumii proprii.
Fiecare nou concept trebuie să fie utilizat, prin joc copilul se aventurează în necunoscut.
Încercând să vadă cât poate să construiască de înalt un turn din cuburi, câte obiecte poate să
pună în scară înainte ca acestea să se dezechilibreze sau câte obiecte poate confecţiona din
plastilină el testează şi materialul de joc, dar şi pe sine.
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Devenindu-i mai conştient şi familiar mediul său înconjurător fizic şi social, copilul
începe să cunoască lumea prin noi modalităţi. Îşi foloseşte imaginaţia pentru a umple golurile
dintr-un obiect, folosind obiecte simple, naturale ca: pietre, beţe, apa – şi astfel copilul învaţă
să facă diferenţe bazate pe experienţele sale. Face comparaţii, observă noi proprietăţi şi învaţă
să le explice simplu sieşi sau altora. Analizează noile sale experienţe şi se bucură, împărtăşind
şi altora şi discutând rezultatele sale.
Prin joc şi experimentare copilul se familiarizează cu o seamă de concepte elementare,
ca noţiunile de greutate, măsură, sunet, obiecte vii, optică, văz. Jocul dă copilului simţul ideilor
importante ce-i vor servi ca “mijloace” cu ajutorul cărora el va cuprinde mai târziu mai multe
concepte complexe, când copilul va dobândi o gândire mai profundă.
Prin joc copilul are mai degrabă posibilitatea de a fi un iniţiator în propria sa lume,
determinând creşterea încrederii în sine, dorinţa de autodepăşire, lăsând frâu liber fanteziei şi
imaginaţiei. Prin joc copilul îşi cunoaşte propriul corp şi îşi poate coordona mişcările, i se
dezvoltă acuitatea motrică, de pildă, în relaţia văz – mişcare, ochi – mână, mişcări care necesită
un efort mai mare şi mişcări fine.
Jocul cu alţi copii – în grup – creează noţiunea de a da – a lua – esenţială pentru o viaţă
normală, este o modalitate de control a sentimentelor şi pornirilor determinând dezvoltarea
însuşirilor necesare relaţiilor interpersonale şi de comunicare, îl ajută în învăţarea de a accepta
şi de a trăi după anumite reguli şi norme, de a lucra prin cooperare cu alţii, îmbogăţeşte bagajul
de cultură şi estetic, dezvoltă creativitatea, însuşirile estetice: discernământul şi sensibilitatea.
Creativitatea este stimulată prin schimbul de idei, descoperindu-şi posibilităţile de exprimare,
competenţa copilului creşte şi propriile sale concepte se îmbogăţesc.
De asemenea, jocul este “un puternic stimulent cognitiv atât pentru învăţarea
independentă, cât şi pentru învăţarea în grup; dincolo de natura primă a experienţei, există
feedback-ul, care determină adevăratul progres.“ (Gheorghe Tomşa (coordonator),
Psihipedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti, 2005, pag. 154)
Aşadar, ca o formă de activitate liberă prin care copilul îşi dezvoltă capacităţile
creatoare jocul îi învaţă pe copii să-şi cunoască posibilităţile proprii, este un mijloc de
realizare a viitorului om de acţiune, aşa cum se comportă copilul în joc, tot aşa se va comporta
şi în muncă, în perioada maturităţii, iar organizarea justă va duce implicit la educarea unei
atitudini pozitive faţă de muncă.
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Importanța cunoașterii copilului preșcolar
Prof. înv. preșc. Ciobancă Genoveva
Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă“ Moinești
Fiecare copil este diferit, acest lucru este ceea ce îl face să fie special. Există câteva
lucruri esenţiale comune tuturor copiilor, toţi au nevoie de dragoste, de securitate, hrană bună
şi exerciţiu.
Fiecare copil are nevoie să se simtă protejat şi acceptat, are nevoie ca ceilalţi să-l placă.
Fiecare micuţ simte nevoia să fie călăuzit şi chiar îi trebuie un element de control din partea
adultului, pe măsură ce îşi dezvoltă încrederea în sine şi face primii paşi spre independenţă.
Ceea ce îi diferă pe copii este ritmul lor de dezvoltare. Dezvoltarea are loc pe mai multe
paliere: fizic, intelectual, social şi emoţional. Un copil şi acest lucru se uită adesea, este o
persoană integrală; când se vorbeşte despre maturizarea lui se iau în considerare de obicei
numai achiziţiile intelectuale. Trebuie să amintim însă că, în aceşti ani, timpurii, dezvoltarea
socială şi emoţională a copilului este la fel de importantă ca şi cea fizică şi intelectuală.
Copilul învaţă, se simte liber de a face noi achiziţii intelectuale numai când se ştie
acceptat, atunci când trăieşte sentimentul de apartenenţă. De vreme ce fiecare copil este diferit,
înseamnă că fiecare are propria sa personalitate şi un mod specific de comportare.
,,Cel mai bun serviciu pe care şcoala îl poate aduce societăţii, este a pune fiecare
individ în situţia de a produce cât mai mult cantitativ şi cât mai bine calitativ, lucrând în
conformitate cu aptitudinile sale naturale“.
Această problemă ne impune două preocupări: prima, de a găsi metoda de cunoaştere
a individului şi a doua de a lua măsuri de organizare şcolară care să facă posibilă respectarea
individualităţii. În ceea ce priveşte cunoaşterea individualităţii, metoda testelor, dacă nu e
serios controlată de observarea directă a vieţii sufleteşti a copiilor, aşa cum se manifestă ea în
chip independent, dă rezultate dubioase, fapt recunoscut chiar de unii pedagogi experimentaţi.
Cunoaşterea individualităţii nu se poate prinde într-un moment oarecare, ci numai prin
cercetare atentă şi îndelungată a manifestărilor reale ale copilului. Acestea trebuie consemnate
undeva, pentru ca pe baza a cât mai multora dintre ele, precum şi a coordonării şi sistematizării
lor, să se poată desprinde apoi cu mai multă siguranţă directiva dezvoltării individualităţii.
Să observăm, de exemplu, cum interacţionează copilul cu ceilalţi: este copilul rigid ori
face anumite compromisuri? Acceptă părerile altora sau mai insistă întodeauna să facă numai
ce doreşte? Cedează în faţa celorlalţi, nu se luptă niciodată pentru drepturile sale? Pe măsură
ce vom ajunge să cunoaştem copiii pe care îi avem în grijă, înţelegându-le firea, personalitatea,
vom putea identifica treapta pe care se află fiecare copil pe scara dezvoltării.
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Pentru părinţi, copilul este sursă de bucurie şi îşi pun întreaga încredere în cadrul
didactic care îi educă. Nimeni nu poate garanta viitorul, dar cel puţin, pe parcursul timpului în
care îi avem în grijă pe aceşti copii, depinde numai de noi să le oferim cunoştinţele, ocaziile
de dezvoltare şi căldura la care fiecare dintre ei are dreptul, să le oferim un mediu stimulator
şi plin de bucurie.
Pentru toţi copiii pe care îi avem în grijă, este de cea mai mare importanţă ca ei să se
simtă în siguranţă cu noi. Pentru mulţi dintre ei, grădiniţa este prima experienţă în afara casei.
În noua situaţie, unii copii sunt nesiguri şi temători şi vor avea nevoie de mai multă atenţie şi
protecţie, până vor fi suficient de siguri pe ei pentru a explora noul mediu şi a participa la toate
activităţile.
Copiii care provin din familii unite şi afectuoase sunt de obicei mai apţi să accepte şi
să se bucure de noul mediu. Experienţa pozitivă îi determină să creadă că lumea este în general
un loc agreabil şi că poţi avea încredere în ceilalţi. Sentimentele părinţilor influenţează
sentimentele copiilor. Dacă un copil îşi vede părinţii bucuroşi că merge la grădiniţă, el va fi
bucuros să o frecventeze.
În cele din urmă, cel care va beneficia cel mai mult de pe urma unei relaţii de colaborare
între educatoare şi părinţi este copilul. Pe de altă parte, copiii care vin din medii în care sunt
frecvent pedepsiţi şi care sunt adesea nefericiţi, pot manifesta prudenţă şi suspiciune în ceea
ce priveşte educatoarea şi noua situaţie în care se află. Va fi nevoie să fim răbdătoare cu
asemenea copii, să le dăruim cât mai multă căldură sufletească şi să le transmitem un sentiment
de stabilitate.
În concluzie, cunoaşterea copilului se realizează în timp: cunoaştem copilul
educându-l şi-l educăm mai bine cunoscându-l.
Folosind unele însuşiri pozitive ale copiilor, putem îndrepta anumite lipsuri în conduita
şi activitatea lor; progresul făcut într-o anumită direcţie se răsfrânge şi asupra altor laturi ale
activităţii şi comportării copiilor. Acest mod de a proceda duce întotdeauna la rezultate
pozitive.
Folosind fişele de observare, fişa psiho-pedagogică, copiii care intră în clasa
pregătitoare vor fi apreciaţi şi cunoscuţi mai uşor, iar munca învăţătorului în această cunoaştere
va fi simplificată enorm: el va citi fişele de observare sau fişa psiho-pedagogică şi va înţelege
înfăţişarea şcolarilor săi.
Nu se poate vorbi despre o educaţie eficientă decât dacă trăsăturile caractristice ale
personalităţii copilului sunt cunoscute de către cadrul didactic şi numai după aceea poate alege
mijloacele, tehnicile, strategiile cele mai potrivite pentru realizarea obiectivelor propuse.
Fiecare copil este diferit şi nu poate fi comparat ,,decât cu sine însuşi“. În schimb, sunt
câteva trăsături esenţiale în funcţie de care poate fi apreciat nivelul de dezvoltare a unui copil
în plan cognitiv, socio-emoţional, fizic.
Cunoaşterea acestor trăsături ne va ajuta în procesul de selectare a obiectivelor
educaţionale şi în alcătuirea programului de activitate potrivit vârstei şi chiar fiecărui copil în
parte, precum şi în evaluarea rezultatelor obţinute.
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Apărarea, ocrotirea şi formarea corespunzătoare a copiilor, educarea lor sănătoasă
fizică şi morală reprezintă astfel, nu numai o cauză umanitară ci şi una vitală, fundamentală a
existenţei naţionale şi planetare.
Greşeli de educaţie sau îndreptar de educaţie
1. Un copil criticat învaţă să condamne
2. Un copil bătut învaţă să bată
3. Un copil ironizat devine timid
4. Un copil încurajat învaţă să aibă încredere în sine
5. Un copil tratat cu toleranţă învaţă ce este răbdarea
6. Un copil apreciat învaţă ce este aprecierea
7. Un copil tratat cu corectitudine învaţă ce este dreptatea
8. Un copil tratat cu prietenie învaţă ce este bunătatea
9. Un copil obişnuit să trăiască în siguranţă devine încrezător
10. Un copil care este iubit învaţă să simtă dragostea
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Concursurile şcolare - factor deosebit în dezvoltarea profilului intelectual
al şcolarului
Prof. Înv. Primar Căruntu Mariana
Școala Gimnazială Nr. 31, București
“Obiectul matematicii e atât de serios încât nu trebuie să pierdem ocazia pentu a-l
face mai atractiv...” (B. Pascal)
Învăţătorul are cel mai important rol în pregătirea copilului pentru concursuri. Trebuie
să pună la dispoziţia lui o programă a concursului, un program de pregătire şi să-i aloce timp
pentru anumite consultaţii. Cel mai important este să-l înveţe despre atitudinea pe care trebuie
să o aibă un concurent: cum să-şi gestioneze emoţiile, timpul din concurs, cum se lucrează pe
o ciornă, cum să se verifice la finalul rezolvărilor, cum să realizeze corectarea unor greşeli.
Mulţi copii foarte buni se prezintă la concursuri şi pierd timp preţios cu completarea datelor de
identificare sau nu apreciază corect timpul de lucru. Participarea la un concurs înseamnă a
învăţa să accepţi că te poţi afla într-una din cele două categorii: cei care pierd şi cei care câştigă.
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Concursurile şcolare stimulează spiritul de iniţiativă, abilităţile sociale şi de
comunicare, imaginaţia şi le oferă o nouă oportunitate de a asimila cunoştinte noi.
Concursurile la care elevii participă pot fi grupate, fără a avea pretenţie în clasificarea
lor , după scopurile lor: scop instructiv, scop educativ.
Toate aceste concursuri, indiferent de scop stimulează foarte mult imaginaţia şi
gândirea, oferă motivaţia atât de necesară în procesul de învăţare şi ajută la dezvoltarea
abilităţilor şi cunoştinţelor.
În prima parte a vârstei şcolare, a fi în competiţie nu înseamnă pentru copii decât un
prilej de distracţie. Pe măsură ce cresc, situaţiile în care sunt nevoiţi să concureze cu alţi copii
devin mai importante pentru ei, putând deveni ocazii de creştere şi evoluţie. Participarea la
prea multe competiţii poate deveni sursă de stres, afectând negativ evoluţia copilului. Se
impune o selecţie a acestor concursuri, în funcţie de dorinţele copilului şi a performanţelor
acestuia.
Concursurile şcolare “pro sau contra”
Participând la concursurile şcolare elevul îşi valorifică interesul pentru un anumit
domeniu. Pregătindu-se pentru un concurs, copilul este pus să afle soluţii în mod individual,
cu eforturi proprii, să afle o mulţime de lucruri noi, pe care poate nu le-ar fi aflat dacă nu ar fi
participat la competiţie.
El învaţă lucruri sau abilităţi noi. În afară de informaţiile noi despre domeniul pentru
care se pregăteşte, copilul învaţă să îşi organizeze timpul, să facă faţă unei competiţii şi
conştientizează valoarea efortului şi a disciplinei. Îşi poate testa cunoştinţelor asimilate.
Concursurile şcolare sunt o modalitate de a verifica nivelul de pregătire la care se află copilul.
Învaţă să facă faţă eşecului prin obtinerea unui rezultat slab la un concurs sau ratarea
unui loc pe podium.Aceasta poate fi ocazia de a învăţa să facă faţă eşecului.
A gestiona stările emoţionale care apar în astfel de momente, a nu renunţa şi a
identifica factorii care au dus la un rezultat slab sunt abilităţi care îl vor ajuta pe copil atunci
când se va confrunta cu alte situaţii.
Atunci când participarea la o competiţie se încheie cu un rezultat bun, copilul învaţă să
aibă încredere în sine şi descoperă că şi-a depăşit limitele. Toate acestea contribuie la creşterea
stimei de sine. Dar , trebuie o atenţie deosebită în formarea atitudinii de respect faţă de ceilalţi
concurenţi necâştigători, pentru a nu se transforma stima de sine în lipsă de modestie.
Pe de alta parte, putem afirma că, uneori ,competiţiile sunt o sursa de stres. Atunci
când copilul își doreste foarte mult un premiu sau consideră că rezultatele obținute sunt extrem
de importante, stresul este inevitabil. Pentru a contracara acest efect al participării la
concursuri, este bine să îi invăţăm pe copii să privească un concurs ca pe o situaţie în care va
avea ocazia să îşi testeze limitele, să înveţe lucruri noi şi să îşi îmbunătăţească anumite
deprinderi şi abilităţi. Un premiu obţinut la un concurs şcolar nu trebuie să devina un scop în
sine, numai faptul că ai avut pregătirea necesară pentru a te înscrie este deja un merit.
Pot duce la o stare de epuizare fizică si psihică , atunci când copiii nu stăpânesc foarte
bine abilitatea de organizare a timpului pentru a se pregăti pentru competiţie .Este foarte posibil
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să apară oboseala, care, în timp poate duce la scăderea imunităţii organismului. Pentru a evita
acest lucru, îi putem învata pe copii să îţi gestioneze eficient timpul.
Copilul dispune de mai putin timp liber datorita faptului ca intervalul de timp acordat
relaxarii va fi mai redus din pricina nevoii de a se pregăti pentru concurs, de aceea trebuie săl ajutăm să găsească şi momente în care poate realiza activităţi care îl relaxează sau se odihneşte
suficient.
Şi relatiile sociale pot avea de suferit. Copiii care se pregătesc pentru olimpiade sau
concursuri şcolare alocă mai puţin timp ieşirilor în oraş, preferând să petreacă timpul în scopul
învăţării sau exersării. Este bine să ne asigurăm că , din când în când, copilul acordă timp şi
prietenilor. Păstrarea legăturii cu prietenii apropiaţi îl ajută pe copil să îşi păstreze echilibrul
emoţional şi să facă faţă mai bine stresului.
În activitatea de la catedră am observat că de multe ori copiii se înscriu la concursuri
numai pentru că aşa vor părinţii. Să fie mai buni, să fie mai activi , să fie primii din clasă la
matematică , materie ce se înscrie şi în competiţiile şcolare la nivel naţional.
Pentru a afla părerea elevilor despre participarea la concursuri am aplicat un
chestionar. Înregistrările în urma aplicării au dovedit ca elevii cunosc ce este competitia, ştiu
cum trebuie să se comporte într-o competitie ( se lucreaza individual, cu mare atentie, in
liniste), au facut chiar o analiza SWOT fara să fie pusi să faca acest lucru( au enumerat punctele
tari ale concursului/ce au invatat participand la el, au enumerat şi punctele slabe/ceea ce ar mai
fi asteptat de la aceste concursuri, ce anume i-a amenintat/timpul şi ce oportunităţi au
avut/satisfacţiile celor din jur).
CHESTIONAR
1. Care este disciplina ta preferată?
..................................................................................................................................................................

2. Ce crezi tu că înseamnă un CONCURS?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Ai participat la concurs/concursuri? Dacă da, la care?
..................................................................................................................................................................

4.Ce ţi-a plăcut cel mai mult la acel concurs?
..................................................................................................................................................................

5. Se spune că,matematica este un obiect de studiu greu. Ţie cum ţi se pare?
..................................................................................................................................................................

6.Ai participat la vreun concurs de matematică? Dacă da, la care?
..................................................................................................................................................................

7.Ce ţi-a plăcut sau nu ţi-a plăcut la acel concurs? Exprimă-ţi impresia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8.Crezi că,concursurile de matematică sunt un “impuls“pentru tine? De ce?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Ţi-ai dori să mai participi şi la alte concursuri de matematică?
..................................................................................................................................................................

10. Ţi-ar place să participi şi la alte tipuri de concursuri ? Ce tipuri ?
..................................................................................................................................................................

De la real la fantastic în lumea basmului
Prof. Bud Daniela Aurora
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Carei
“Basmul este oglindirea vieţii în moduri fabuloase”. (G.Călinescu)
Basmul a fost considerat dintotdeauna miraculos. Venind dintr-un trecut foarte
îndepărtat, el conservă elemente distincte, ascunzătoare de nestemate ale spiritului, un păstrător
de resurse pure ale umanităţii. Este o hieroglifă care trebuie descifrată, nu numai privită.
Formele ei sunt labirinturi în care se ascunde timpul din începuturi, vocile ale căror ecouri
răsună până la fiecare dintre noi. Basmele sunt „o preţioasă comoară pentru ascultătorul
mitologiei şi chiar pentru un istoric.“
Esenţa basmului este un evident tablou al vieţii. Nostalgia pefecţiunii începuturilor este
cea care explică întoarcerea din când în când la basm. Aici, venim în contact cu istorisiri mai
vechi decât istorisirile religiei. Religia creştină îşi are originea într-un spaţiu bine determinat.
Se dovedeşte a fi mult mai vechi basmul decât religia. Basmul a crescut şi s-a dezvoltat pe o
încrengătură a mitologiei şi a fost îmbogăţit de fiecare societate în parte. Adânciturile
inconştiente ale omului, pe care Blaga le numea „categorii abisale“, au zămislit fel de fel de
unelte şi personaje, care având puteri miraculoase, i-au adus acea împlinire pe plan ideal.
În basm, fantasticul îşi dă mâna cu realul fără a se crea haosul. Acţiunea începe cu o
prezentare reală a unui împărat care nu este identificat într-un timp şi spaţiu bine determinate:
„A fost odată, demult, tare demult [...] peste nouă mări şi nouă ţări...“ Cu acestea se face o
alunecare spre o lume fantastică, ireală. În basmele populare, fantasticul ajunge la dimensiuni
groteşti (Setosul, Flămânzilă, Strâmbă-Lemne, Păsări-Lăţi-Lungilă), dar apare şi Novac,
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personaj real cu puteri neobişnuite. Acestea sunt folosite cu scopul de a spori credibilitatea şi
de a-i da noi dimensiuni şi noi sensuri.
Făt-Frumos, deşi tindem să credem că este un om obişnuit creşte foarte rapid: „Creştea
într-o lună câţi alţii într-un an...“. Drumul parcurs de protagonişti este plin de imagini reale ale
pădurilor şi poienilor. Aici cresc arbori obişnuiţi, dar se întâlnesc şi personaje fantastice.
Muma-Pădurii locuieşte într-o casă frumoasă, înconjurată de flori: „Florile erau în straturi
verzi, albastre, roşu-închis şi albe, iar printre ele roiau fluturi uşori.“. Alteori, codrul des şi înalt
ascunde un mister (palatul unde locuieşte Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte).
Imaginea fantastică a codrului apare atunci când acesta se transformă în pădure de argint, de
aramă sau chiar de fildeş: „astfel cugetând şi mergând se trezi, fără să ştie cum, tocami în
pădurea de fildeş.“
Datorită contactului limitat cu realitatea, indiferent de intensitatea imaginaţiei, omul
din popor rămâne tributar datelor şi detaliilor cunoscute, încât improvizaţiile imagistice nu se
pot depărta prea mult de planul real, de experienţele dobândite: „Prâslea ajunse pe tărâmul
celălalt, se uită cu sfială în toate părţile şi cu mare mirare [...] Pământul celălalt seamănă cu al
nostru.“ Cu toate acestea, ideea existenţei altor forme de viaţă răzbate cu insistenţă, chiar dacă
unele coordonate nu conduc în afara spaţiului nostru terestru. În acest spaţiu apar zmeii,
balaurii care trăiesc de fel pe „tărâmul celălalt“. Ei sunt antropofagi şi au o înfăţişare ce
impresionează prin hidoşenie sau mărime. Zmeii îşi au originea în uriaşii din mitologia antică
care uneori au un singure ochi (ciclopii). Uneori, alături de zmei apar chiar uriaşi care sunt
figuri mătăhăloase, uşor de învins. Voinicul merge în căutarea unei scântei pentru a aprinde
focul şi ajunge la o peşteră: „În peşteră trăiau nişte oameni uriaşi care aveau câte un ochi în
frunte.“ Toate aceste personaje sunt muritoare. Zmeii apar descrişi ca nişte cavaleri medievali.
Zânele sunt fete frumoase cum se ivesc la tot pasul. Apar ca femei cu părul lung, de
aur, cu faţa rumenă ca trandafirul şi cu braţele albe ca lăcrămioarele. Ele au capacitatea de a se
metamorfoza în broască, în babă sau chiar în lup. Puteri magice deţin şi zmeoaicele. Ele
folosesc magia pentru a se transforma în livadă, în vie, în fântână, metamorfozându-se. Şi
voinicul capătă aceste însuşiri dându-se de trei ori peste cap, spunând cuvinte magice.
Metamorfozarea se produce fie prin destin, fie prin blestem sau fie dintr-un motiv obscur. Are
loc în urma consumării unui aliment magic (Cei trei fraţi împăraţi, de P. Ispirescu) sau a unei
băuturi „Cine bea din apa mea se preface în căprior.“ Metamorfozarea se produce şi prin opera
binevoitoare a altcuiva. Aleodor-Împărat este prefăcut în pui de cerb de către corb. Fiul de
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împărat este transformat în cerb de zâna pădurii (Cerbul fermecat, de V. Eftimiu).În unele
basme, metamorfozarea se datorează spiritului vital şi dorinţei intime a naratorului de a izbăvi
de moarte nedreaptă. Cei doi feţi frumoşi cu stea în frunte se prefac în peri, apoi în pat, miei
(Doi feţi frumoşi cu stea în frunte, de I.Slavici). Fata îpăratului Roşu este dotată cu puteri
supranaturale. Ea se poate schimba în pasăre (Povestea lui Harap-Alb).Într-un basm fantastic
totul este amestecat, ca în lumea spiritelor. Nu există o lume a realului şi una a fantasticului.
Chiar şi calul, care este un animal real, este tansformat într-un aparat de zbor. Pentru a scruta
spaţiul este folosit calul înaripat. Având ca punct de plecare mitologia hipică, Pegas, calul
înaripat, după legendele corintiene, ar fi odrasla lui Zeus, zămislită cu Meduza. Concepţia
populară i-a adăugat alteori mai multe inimi, sau în basmele occidentale apar caii cu mai multe
picioare. Această străbatere fulgerătoare a spaţiului se poate face nu numai cu calul, ci şi cu
dragonul (basmele chinezeşti) sau cu ajutorul renilor (basmele scandinave).Locurile unde
sălăşluiesc protagoniştii basmelor sunt palatele care uneori apar simple, crenelate, cu pereţii
albi, alteori sunt cu totul şi cu totul de aur, argint sau aramă (Prâslea cel voinic şi merele de
aur, de P. Ispirescu) şi la o pocnitură de bici se transformă într-un măr sau o nucă.
În nenumărate rânduri personajele se ascund în munţi, ale căror dimensiuni cresc şi au
puterea de a se bate capete în capete. În locurile acestea nu curge o apă ca oricare alta. Aici se
găseşte apă vie şi apă moartă. Pe vârful muntelui este aşezat palatul unei zâne: „Intrând acolo,
rămase ca lovit de trăsnet când văzu nişte palaturi ca de domn şi aşa de măiestrit lucrate cum
nu se văd pe pământul nostru.“
În majoritatea basmelor sunt folosite simbolurile meteorologice sau cronologice.
Pentru a sugera depărtarea se folosesc personificări ale norilor, vântului, crivăţului: mama
vântului de primăvară. Pentru a ajunge la Ileana Cosânzeana, voinicul străbate căi neumblate:
„Câteodată ajungea pe vârfuri de munte, unde se bat norii în capete [...] După ce trece de
fulgerele şi tunetele înspăimântătoare ajunge la Vijeliile turbate.“Pentru trecerea timpului nu
este folosită simpla enumerare a zilelor, ci trecerea voinicului pe la acele simboluri: Sfânta
Miercuri, Sfânta Joi, Sfânta Vineri şi Sfânta Duminică. Fiecare dintre ele este prezentată ca un
simbol al creştinătăţii. Aceste zile sunt sfetnici buni, ele oferind celui pribeag un sprijin, un dar
cu valoare apotropaică. Sfânta Duminică reprezintă un simbol al binelui, al rugăciunii (Fata
moşului şi fata babei, de I.Creangă).
Uneltele nu sunt obişnuite. Ele sunt năzdrăvane. Cu ajutorul lor se formează
deznodământul. Făt-Frumos, urmărit de zmeoaică sau de zgripţuroaică este ajutat de perie,
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gresie, cute, năframă. Acestea nu sunt folosite într-o acţiune adecvată lor, ci în ridicarea unor
obstacole greu de străbătut pentru a opri răufăcătorul. De multe ori ne întoarcem în timp şi
gândim că poate aceste unelte au reprezentat sau reprezintă încă totemul unor triburi primitive.
Concentrarea omului primitiv asupra totemului îi dă forţa necesară să înfrunte primejdiile, îi
dă liniştea sufletească şi-l transformă.
Unii povestitori aduc basmul mai aproape de realitate. Acţiunea, personajele sunt reale.
Ele se mişcă într-o lume obişnuită, dar plină de egoism, răutate, invidie, laşitate. Aici intâlnim
mai des copii oropsiţi de soartă a căror mame vitrege îi supun unui chin continuu. Atunci ei
hotărăsc să-şi croiască singuri drumul în viaţă: „Hai surioară dragă să ne cercăm norocul prin
lumea cea mare, că nu mai avem trai în casa asta.“ Deşi sunt puse la munci grele (Cenuşăreasa,
Fata moşului, Floriţa din codru), ele nu reuşesc prin ajutoarele magice sau prin ajutorul unor
personaje închipuite; ele înving datorită sincerităţii, bunătăţii sau devotamentului.
În basmele lui Creangă, realismul este rezultat din cultivarea detaliului şi punerea în
evidenţă a unei individualităţi stilistice. Astfel, ca şi în basmele Fraţilor Grimm şi ale lui H. C.
Andersen, şi la Creangă fantasticul se coboară la dimensiunile realului, iar fabulosul se
umanizează. Uneori, viziunea realităţii este plastică, sensibilă. La Delavrancea se observă un
realism mitic şi un supranatural bizar. Hotarele dintre real şi fantastic se şterg. Critica socială
scoasă în evidenţă în nuvele se prelungeşte şi în basm: „–Domniţă, ce mai e pe lume de pe
tărâmul nostru? nici o ceartă? nici o ocară? –Domniţă, te-aş face praf şi fărâme dacă nu m-aş
teme că n-ai mai avea pe cine urî!/ –Domniţă, de când v-am părăsit, nu mai e pui de om fericit!
Aşa ziseră pe rând cele trei surori: Zavistia, Pizma, Prostia.“
Toate elementele fantastice izvorăsc din realitate, se împletesc cu realitatea, nefiind
decât simboluri, transfigurări ale naturii, ale vieţii sociale şi ale caracterelor omeneşti. Lumea
basmelor este totuşi o altă lume decât cea reală. Ea vine de undeva de departe şi cu ajutorul ei
omul se purifică. Basmele sunt izvor de înţelepciune şi nemurire. Dacă unele personaje reale
au luat forme de nemurire, aceasta se datorează faptului că omul şi-a dorit mereu să-şi
dezvăluie adevărul şi lumea necunoscută. Contradicţia dintre zeii care deveneau muritori
pentru a îndeplini ceva bun şi Făt-Frumos care devine nemuritor prin faptele sale are menirea
de a deschide noi căi în gândirea şi cunoaşterea umană.
Realismul basmelor este dat de acea dimensiune a vieţii care se situează între naştere
şi moarte (Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte). În acest basm apare o interdicţie,
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iar prin încălcarea ei se realizează trecerea din planul simbolic în cel real şi nemurirea devine
o ţintă iluzorie. Dorinţa lui Făt-Frumos de a-şi vedea măcar o singură dată părinţii reprezintă
în realitate o dovadă că viaţa este un permanent echilibru între tendinţa de reîntoarcere în
materia organică, reprezentată prin moarte şi tendinţa de continuitate.Aici nu mai este nevoie
de acea „apă vie“ care în mitologie are denumirea de ambrozie. Apa vie, conform lui V. I.
Propp, are o anumită semnificaţie de natură mitico-religioasă: „Stropirea cu apă vie, comportă,
ritual vorbind, o perfectă anologie cu aruncarea pământutlui peste mort, având astfel funcţie
magică.“

Activitatea comisiei metodice. Exemplu de bună practică
Prof. Boicu Mariana
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 11 „Căsuţa Bucuriei”, Braşov
Pentru a organiza, pregăti și desfășura o activitate metodică este necesar să creem
condițiile unei activități de învățare pentru adulți. A pune în practică, presupune stabilirea
prealabilă a unui demers didactic bine structurat, cu ponderi diferite pe teorie și practică. În
continuare voi prezenta un astfel de demers, pentru o activitate metodică din cadrul comisiei
metodice, comisie metodică desfășurată în parteneriat cu altă unitate școlară.
Beneficiari: Membrele Comisiei Metodice din Grădiniţa cu Program Prelungit, Nr. 11
,,Căsuţa Bucuriei”, Braşov; membrele comisiei metodice nivelul primar de la LICEUL
VOCAŢIONAL DE MUZICĂ "TUDOR CIORTEA" – BRAŞOV.
Grup țintă: cadre didactice din învățământul preșcolar și primar
Scopul principal al activității:
- Dezvoltarea competentelor profesionale ale educatoarelor și învățătoarelor în crearea
unui traseu educațional al dezvoltării continue al preșcolarilor/elevilor prin aprofundarea
curriculumului în vigoare și găsirea continuităților și discontinuităților între obiectivecompetențe și cerințele reale.
Obiective specifice:
- realizarea unui work-shop între o unitate de învățământ preșcolar și o unitate de
învățământ primar, pentru studiul continuităților și discontinuităților între cele două curricula
ce vizează educația timpurie 0-7 ani;
- realizarea de schimb de experiență între cadrele didactice ale celor două niveluri
preșcolar și primar, pentru crearea unui traseu educațional continuu în aplicarea curriculumului;
Formula de organizare: activitate metodică
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Număr de participant: 26 cadre didactice
Loc de desfășurare: Grădiniţa cu Program Prelungit, Nr. 11 ,,Căsuţa Bucuriei”, Braşov
Perioada de desfășurare: 16 noi. 2016
Obiective pentru cadrele didactice:
- Prezentarea unor materiale teoretice și unor exemple de bune practici prin
surprinderea obiectivelor-competențelor urmărite la final de nivel preșcolar și la început de
nivel primar;
- Identificarea unor continuități și discontinuități între curriculumul pentru
învățământul preșcolar și curricumul pentru învățământ primar (clasa pregătitore);
- Aplicarea în cadrul grupurilor de lucru a unor metode de fixare și evaluare;
- Prezentarea rezultatelor activității grupului în plen.
Activitate introductivă: debutează cu urările de bun venit participanților din partea Dnei Director și prezentarea întregului proiect educațional de abilitare curriculară ,,Educația
timpurie, un traseu pentru viitor”. Profesorul universitar face o scurtă introducere a activității,
masteranzilor de la Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Științele Educației,
Master: Resurse umane în educație. Formare și management și prezintă viziunea ei despre
proiect și modalități de îmbunătățire. D-nele responsabile prezintă componența comisiilor
metodice ale celor două unități școlare. Se anunță tema activității metodice și programul
activității.
Joc de spargere a gheții: ,,Cartonașe plimbărețe”
Obiectiv: exprimarea deschisă unor stări, trăsături care descriu persoana;
Timp: 10 min.
Materiale: cartonașe cu diferite calități personale;
Fiecare participantă primește un set de 5 cartonașe, pe fiecare cartonaș fiind scrisă o
calitate: corectitudine, perseverență, empatie, încredere în sine, responsabilitate. Fiecare
participant păstrează o calitate pentru sine și dăruiește alte patru calități unor persoane diferite,
spunându-le de ce le oferă acea calitate. Fiecare participant se așază după ce oferă cele patru
cartonașe. Pe rând, fiecare precizează de ce a păstrat o anumită calitate.
Evaluare: Se realizează de către responsabilii Comisiei Metodice. Se apreciază că acele calități
definesc persoana, doresc să le definească sau doresc să devină mai pregnante în personalitatea
lor.
Activitatea nr. 1
Obiectiv: Prezentarea unor materiale teoretice și unor exemple de bune practici prin
surprinderea obiectivelor urmărite la final de nivel preșcolar.
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Timp: 10 min
Metoda: metaforei
Mijloace: rachetă, stele, soare, tablă magnetică.
Cadrele didactice gazde prezintă drumul preșcolarului spre cunoaștere, unde stelele
reprezintă domeniile de dezvoltare care sunt urmărite în ciclul preșcolar, iar în rachetă sunt
achizițiile preșcolarilor la sfârșit de ciclu preșcolar, astfel subliniindu-se principalele
comportamente de atins necesare pentru a trece în ciclul primar.
Activitatea nr. 2
Obiectiv: Prezentarea unor materiale teoretice și unor exemple de bune practici prin
surprinderea competențelor urmărite la început de nivel primar.
Timp: 10 min
Metoda: expunerea
Mijloace: laptop, prezentare ppt., videoproiector.
Cadrele didactice invitate prezintă evaluarea inițială pentru început de clasă
pregătitoare și dezvoltarea progresivă a competențelor în primul semestru al clasei
pregătitoare.
Evaluare: Se realizează de ambii responsabili ai Comisiei metodice, inisistându-se asupra
asigurării continuității în aplicarea celor două curricula.
Activitatea nr. 3
Obiectiv:
- realizarea unui work-shop între o unitate de învățământ preșcolar și o unitate de învățământ
primar, pentru studiul continuităților și discontinuităților;
- prezentarea rezultatelor activității grupului în plen.
Timp: 30 min
Metoda: Starbursting
Mijloace: Foi A3 pentru întrebările exploziei stelare și răspunsurile la întrebări – 10 foi.
Se formează 5 grupe a câte 5-6 membri, în care fiecare grup are o învățătoare.
Pe foile A3 puse la dispoziție se scrie ideea sau problema ,,Există
continuități/discontinuități în aplicarea celor două curricula ce vizează educația timpurie?
(Ordinul nr. 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor
cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani și OMEN nr. 3418/ 19.03.2013 privind aprobarea
programelor şcolare pentru învăţământul primar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a –
partea ce vizează clasa pregătitoare). Fiecare grup înşiră cât mai multe întrebări care au legătură
cu problema identificată. Un bun punct de plecare îl constituie cele de tipul: Ce?,Cine?, Unde?,
De ce?, Când?.
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• Lista de întrebări iniţiale poate genera altele, neaşteptate, care cer şi o mai mare
concentrare.
Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni
între concepte.
• ETAPE:
1. Propunerea unei probleme (Există continuități/discontinuități în aplicarea celor două
curricula ce vizează educația timpurie?);
2. Colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale (o învățătoare – 4 educatoare);
3. Grupurile lucrează pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai
Diverse (5 minute). Se găsesc și răspunsurile la întrebări. (5 minute)
4. Comunicarea rezultatelor muncii de grup.
5. Evidenţierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă.
Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări.
Evaluare: Se scot în evidență concluziile – răspunsuri asemănătoare la întrebările
problemă. Aceste răspunsuri comune subliniază direcțiile în care trebuie să se găsească soluții
în aplicarea curriculum-ului.
Activitatea nr. 4 – Evaluarea activității metodice
Obiectiv:
-

Aplicarea în cadrul grupurilor de lucru a unor metode de fixare și evaluare;

Timp: 40 min
Metoda: Copacul ideilor
Mijloace: copac, frunze.
Copacul ideilor – este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un
dreptunghi, la baza paginii, în partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică asemeni
crengilor unui copac toate cunoştinţele evocate despre o anumită temă. Foaia pe care este
desenat copacul trece de la un membru la altul al grupului şi fiecare participant are posibilitatea
să citească ce au scris colegii săi.
Această metodă se adaptează acestei activități de evaluare astfel: Participanții sunt
invitați să scrie pe cele trei frunze primite răspunsurile la întrebările de mai jos, având în vedere
activitatea metodică la care au aprticipat. Frunzele vor fi lipite pe copac si se vor citi de catre
responsabilii comisiilor.
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Bibliografie orientativă pentru tema comisiei metodice:
1. Ordinul nr. 5233/2008 privind aprobarea Curriculumului pentru educaţia timpurie a copiilor
cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani
2. OMEN nr. 3418/ 19.03.2013 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul
primar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a.

Abordări creative ale noţiunilor de istorie locală
Prof. înv primar Burcă-Tutunaru Geanina
Școala Gimnazială Nr.15 Brașov
,,Dacă te-ai aşezat în viaţă în condiţii absolute, practică absolutul: CREAŢIA”
Constantin Noica

Ce înseamnă a fi creativ?
Vom sublinia, încă de la început, distincţia dintre geniu şi o persoană creativă.
Creativitatea apare în „doze” mici la fiecare dintre noi, pentru că ea poate însemna o asociaţie
de idei ce dă o formă nouă unui domeniu de cunoaştere epuizat, aplicarea unor idei deja
cunoscute în explicarea unor aspecte mai puţin elucidate etc.
Cele mai importante aspecte psihologice ale conceptului de creativitate sunt: procesul
creativ, produsul creativ şi personalitatea creatoare.
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Procesul creativ
etapele actului creaţiei
- sesizarea unei probleme
(stare de îndoială);
- faza de incubaţie (sentiment
de frustrare);
- iluminarea (moment de
relaxare);
- verificarea – materializarea
ideii într-un fapt perceptibil
şi evaluarea acestuia prin
stabilirea gradului în care
produsul corespunde
criteriilor de originalitate.

Produsul creativ
criterii de apreciere a
produsului creativ
- Criteriul originalităţii:
- noutatea; impredictibilitatea
(relaţia neaşteptată dintre lucrurile
existente înlumea reală şi obiectul
creat);
- Criteriul conexiunilor – activitate
combinatorică;
- Criteriul nonraţionalităţii (nonraţionalitatea corespunde stării
incubaţiei, care constă în aglutinarea unor evenimente spontane şi
necontrolabile după anumite legi
aparent autonome

Personalitatea creatoare

- Fluenţa de idei - abilitatea
De a genera cât mai multe
răspun- suri referitoare la o
problemă dată,
într-un timp nelimitat;
- Flexibilitatea – capacitatea
subiecţilor de a-şi modifica
rapid fluxul ideativ în scopul
găsirii unor utilizări noi ale
unor produse uzuale;
- Originalitatea –
aptitudinea subiectului
de a oferi răspunsuri
neuzuale la problemele
ridicate.

Modalităţi de dezvoltare a creativităţii
Multitudinea metodelor utilizate în cadrul actului didactic dezvoltă creativitatea elevilor
noştri într-o mai mică sau mai mare măsură, dar toate încearcă să le deschidă orizonturile, să
le dea o altă perspectivă de a vedea lucrurile, să-i înveţe să caute întotdeauna noi soluţii, să nu
se lase bătuţi în faţa dificilului. Noi ca dascăli trebuie să le încurajăm iniţiativa lor, să-i învăţăm
să nu le fie frică să-şi exprime ideile, să le arătăm că nu întotdeauna ideile lor sunt bune, dar
totdeauna să aibă încredere că ei vor fi ascultaţi. Activitatea creatoare reprezintă într-o mare
măsură multe abilităţi învăţate anterior. În majoritatea cazurilor de intervenţie în vederea
stimulării creativităţii, este evidentă componenta imaginativă.
În aceste activităţi de stimulare a creativităţii, o condiţie esenţială este instaurarea unui
climat favorabil, o relaţie profesor-elev bazată pe cooperare în procesul de predare-învăţareevaluare. Elevii trebuie astfel stimulaţi să formuleze întrebări pentru clarificarea propriilor idei,
să-şi exprime mereu punctul propriu de vedere. Un cadru didactic creativ îi îndeamnă pe copii
să caute noi conexiuni între date, să asocieze, să-şi imagineze, să admită idei, să perfecţioneze
ideile altora şi să orienteze aceste idei în direcţii noi. Aşa va putea să realizeze, cu tact şi simţ
de răspundere, transferul setului de valori proprii creativităţii de la învăţător la elevi.
Idei care stimulează creativitatea
„După ce aţi cunoscut lucrurile aşa cum sunt, imaginaţi-vă cum ar putea fi ele”;
„Jucaţi-vă cu ideile”;
„Gândiţi-vă la cât mai multe idei decât acelea care vă sunt strict necesare”;
„Învăţaţi să vă apăraţi ideile, cu cât ele sunt mai originale, cu atât mai multă lume este mai
reticentă faţă de ele”;
„Fiţi mai îngăduitori cu ideile altora, s-ar putea să aibă dreptate”;
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„Exersaţi-vă pentru o critică constructivă”;
„Fiecare om poate fi creativ, dar pentru aceasta trebuie să-şi dea seama”;
„Reluaţi totul de la început, dar nu la fel ca şi până atunci”;
„Prima idee care vă vine în minte este adesea şi cea mai bună”;
„Nu vă opriţi la o idee bună, cu siguranţă există altele şi mai bune”;
„Puneţi-vă cât mai multe întrebări la care nu puteţi răspunde şi astfel veţi descoperi că nu
exista imposibil”;
Elevul îşi manifestă spiritul creativ atunci când:


se implică activ în procesul de formare şi învăţare, adoptă o atitudine activă şi
interactivă;



gândeşte critic şi are o deprinderi de gândire critică;



acţionează în totală libertate în planul alegerilor pe care le face;



explorează mediul şi găseşte soluţii personale;



preferă gândirea divergentă, imaginativă şi creativă;



îşi valorifică şi dezvoltă imaginaţia, originalitatea, inventivitatea, fantezia,
creativitatea;



problematizează conţinuturile şi face descoperiri;



îşi exercită liberul arbitru;



are încredere în forţele proprii şi dorinţa de autodepăşire;



nu se descurajează în faţa frustrării şi ambiguului, ci perseverează;



devine responsabil;



elaborează produse intelectuale unice şi originale.
CREATIVITATEA ÎN DOMENIUL ISTORIEI LOCALE - exemple

"Visez o şcoală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăieşti liniştit
şi cuviincios, într-o margine de cetate, iar oamenii tineri, câţiva dintre oamenii tineri ai lumii,
să vină acolo pentru a se elibera de tirania profesoratului. Căci totul şi toţi le dau lecţii. Totul
trebuie învăţat din afară şi pe dinafară, iar singurul lucru care le e îngăduit din când în când
e să pună întrebări. Dar nu vedeţi că au şi ei de spus ceva ? de mărturisit ceva ? Şi nu vedeţi
că noi nu avem întotdeauna ce să le spunem? ( Constantin Noica )
Din multitudinea de strategii moderne folosite pentru stimularea creativităţii copiilor
voi prezenta o sinteza a câtorva dintre ele utilizate în cadrul activităţilor desfăşurate cu elevii
în cadrul optionalului „Braşov –oraş muzeu”.
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Cuburile
Exemplu : ☼ descrie – modul de viaţă al braşovenilor vechi
☼ compară – modul de viaţa al braşovenilor vechi cu modul de viaţă al
braşovenilor de astăzi
☼ asociază - La ce te gândeşti după ce ai cunoscut viaţa braşovenilor vechi ?
☼ analizează – Cum a luat naştere Cetatea Braşovului ?
☼ aplică – Descrieţi o zi din viaţa Cetăţii Braşovului
☼ argumente pro sau contra : Este bine să cunoaştem istoria localităţii în care
trăim ? De ce da ? De ce nu ?


Realizează o invitaţie prin care să-ţi chemi părinţii la o plimbare prin centrul vechi al
Braşovului.



Spuneţi tot ce vă trece prin minte despre viaţa oamenilor din vechea Cetate a Braşovului



Găsiţi trei soluţii pentru a contracara atacurile tătarilor şi turcilor asupra cetăţii
Braşovului.”



Jocuri

Poveste fară sfărşit!
Când vrem să ne distrăm copiii, ne putem gândi la acest joc: “Poveste fără sfârşit”,
pentru ca fiecare participant poate adauga ce doreşte. Este foarte simplu să începeţi cu “A fost
odată ca niciodată…” Lăsaţi apoi copiii să continue, cum doresc.
Ne putem juca povestind o întâmplare legată de oraşul Braşov. Dacă se joacă mai mulţi
copii, veţi vedea că se poate concepe în grup o adevarată poveste2.
De mare succes s-a bucurat jocul didactic „ Alfabetul istoric”. Acest joc poate fi
aplicat în lecţiile de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor. Pe coli mari de desen (A3),
fiecare grupă a conturat un număr egal de casete cu numărul literelor din alfabet. În fiecare
casetă elevii au avut ca sarcină să găsească numele unui eveniment, erou, conducător despre
care au învăţat la istorie sau au citit în lecturile suplimentare. Exemplu : a –arme , bBrasov/bastion , c-cetate ....t – turnuri etc. Copiii trebuie încurajaţi să fie cât mai originali,
creativi, să-şi pună în valoare aptitudinile şi înclinaţiile, accentuând şi latura estetică a lucrării.
Se poate organiza şi o expoziţie a acestor postere invitându-i pe copii la ”turul galeriei”.
„Convinge publicul că eşti….” După vizitarea monumetelor istorice si culturale din
Brasov am aplicat acest joc didactic. Înainte de a „juca” un rol, elevii au selectat informaţiile
pe care le-au considerat cele mai importante şi edificatoare, folosind atât cunoştinţele
2

Alexandrina Dumitru; Viorel-George Dumitru - “Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar”- Ed. Paralela

45, Bucureşti, 2004
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dobândite în clasă, cât şi prin consultarea unor materiale suplimentare. Elevii clasei au fost, pe
rând, actori şi spectatori – comentatori. Rolul poate fi construit după schema :
a) Cine sunt ? b) Când şi unde trăiesc? c) Trei fapte/ evenimente la care am participat. d) De
ce sunt considerat o figură importantă?
Colegii spectatori au putut face aprecieri privind fluiditatea prezentării, dar şi a
capacităţii de convingere a „actorului” ( puterea argumentelor).
Un joc didactic asemănător este şi „Motivează-ţi decizia” care vizează punerea elevului în
situaţia de a juca un rol, de a înţelege modul de a gândi al celuilalt dezvoltându-şi gândirea
critică şi creativitatea. Am ales următoarele etape ale jocului:
- fiecare elev şi-a ales o personalitate politică sau un eveniment istoric;
- elevii au scris trei motive probabile care au condus la adoptarea unei decizii a
personalităţii respective ori a declanşat o acţiune, eveniment, fapt;
- fiecare elev şi-a prezentat „motivele” , în funcţie de rolul asumat;
Exemplu: Eşti judele Brasovului Lucas Hirscher . Motivează-ţi decizia de a tipari pe cheltuiala
ta “Evanghelia cu învăţătură”, tradusă cu ajutorul preoţilor - cărturari Iane şi Mihai ( tiparită
în anul 1581).
Prin situaţiile nou create am vizat şi să dezvolt procesele psihice cognitive: cele
senzoriale-reprezentările (formarea unor imagini a însuşirilor concrete ale obiectelor şi
fenomenelor), cele logice- gândirea, prin stimularea caliatăţilor ei (fluiditatea – bogăţia şi
uşurinţa cu care se realizează asociaţii, fluenţa vorbirii şi a ideilor, flexibilitatea – restructurarea
promptă şi adecvată a cunoştinţelor în situaţii noi, modificarea rapidă a direcţiei gândirii,
originalitatea – exprimată prin noutatea şi ineditul răspunsurilor, prin ingeniozitatea
formularii), a limbajului care este strâns legat de gândire, a memoriei şi imaginaţiei-creativităţii
(eleborarea unor imagini şi proiecte noi, pe baza combinării şi transformării experienţei).
Stimularea potenţialului creativ al elevilor reprezintă una din principalele priorităţi ale
educaţiei în lume la acest început al mileniului III. În condiţiile existente la noi, e necesară
dezvoltarea creativităţii fiecărei personalităţi, încă din copilărie, aşa încât viitorii absolvenţi ai
şcolii româneşti să poată contribui la progresul întregii lumi.

Bibliografie
1. Alexandrina Dumitru; Viorel-George Dumitru - “Activităţi transdisciplinare pentru
grădiniţă şi ciclul primar”- Ed. Paralela 45, Bucureşti, 2004
2.Stoica A.- „Creativitatea elevilor-posibilităţi de cunoaştere şi de educare”,
E.D.P.,Bucureşti, 1983
3. Roco Al. Surdu- “ Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ”,
E.D.P.,Bucureşti 1981
4. www.didactic.ro

90

Nr. 15 - aprilie 2017

Catalogul virtual – instrument de management al relației școală, părinți,
elevi
Prof. Cimpoeru Elena Eugenia
Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” București
La prima ședință cu părinții actualei serii de elevi, în clasa a IX-a, unul dintre părinți
m-a rugat, ușor stânjenit, după încheierea întâlnirii, ca la următoarele reuniuni de acest fel să
nu îi transmit, de față cu ceilalți părinți, rezultatele copilului său: „Nu mă simt prea în largul
meu, de față cu ceilalți, să-mi spuneți ce «vrăji» a mai făcut fata mea. Vă rog să-mi dați un
telefon sau, și mai bine, un e-mail” a completat el.
Recunosc că solicitarea aceea m-a pus în încurcătură. Cumva am simțit că nici alți
părinți nu ar fi vrut să audă, în public, despre notele și faptele copiilor lor. Simțeam că, într-un
fel sunt de acord cu ei – fiecare are dreptul la o anumită confidențialitate în ceea ce privește
informațiile cu caracter mai personal. Pe de altă parte, în opinia mea, aceste ședințe reprezintă
și momente ale întăririi coeziunii clasei, din perspectiva părinților. Conștientizarea problemelor
sau împlinirilor elevilor clasei face parte din procesul destul de delicat prin care un diriginte
reușește să creeze nu doar un colectiv unit de elevi, ci și un colectiv unit de părinți, fiind
necesară deci o anumită „publicitate” a aspectelor plăcute sau mai puțin plăcute din viața unui
grup de adolescenți.
Sunt cadru didactic de 18 ani, unii ar putea spune că mă aflu în acel moment al carierei
în care poate că nu mă pot numi un cadru didactic experimentat, dar, cu certitudine, nu mai
sunt o debutantă. Particip la ședințele Consiliului de Administrație și sunt membră a mai multor
comisii, fiind astfel direct implicată în luarea unor decizii privind managementul unității de
învățământ.
Și totuși, rugămintea acelui părinte m-a urmărit pe parcursul acestor ani. Sunt
conștientă că, în activitatea mea, o preocupare permanentă trebuie să fie realizarea unei bune
comunicări cu elevii, colegii mei profesori și părinții elevilor mei. Or, o bună comunicare
trebuie să fie nu doar un proces psihosocial de influențare prin limbaje specifice a atitudinilor,
comportamentelor și convingerilor, a componentelor motivațional-afective și volitive din
comportamentul „partenerilor mei educaționali”3. Trebuie să am tot timpul în vedere
sensibilitățile oamenilor, elevi și părinți deopotrivă. Rezultatele la învățătură, comportamentul
elevului la școală reprezintă adesea un domeniu sensibil care trebuie tratat cu atenție.
Întotdeauna mi-am pus problema cât trebuie comunicat în plenul ședințelor cu părinții,
când trebuie discutat individual și când în grup restrâns. De foarte multe ori m-am aflat în
situația în care aveam ceva de comunicat unui părinte, iar acesta lipsea. Chiar și un telefon nu
rezolva de multe ori problema.
În general, după cum aveam să constat, și eu și părinții ne doream scurtarea timpului în
care informațiile dintre noi, cu privire la elevii/copiii clasei, ajungeau dintr-o parte în cealaltă.
Frecvența acestor schimburi de mesaje trebuie, de asemenea, să crească.
3

http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&printversion=1&n=1764
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Din ce în ce mai mult, poate că și datorită faptului că sunt profesor de informatică, miam dorit o mai bună comunicare între școală și părinții elevilor prin intermediul noilor
tehnologii, utilizând o modalitate modernă și simplă prin care informațiile școlare ajung la
cunoștința părinților – Catalogul Virtual.
Punerea în practică a acestui instrument presupune stabilirea unor obiective clare,
mergând de la crearea catalogului virtual la un nivel funcțional și până la formarea unor
deprinderi și competențe atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea părinților, pentru
utilizarea sa în mod eficient, în vederea rezolvării problemei identificate. Pentru asigurarea
reușitei este necesară conceperea și transpunerea în practică a unui plan de comunicare, o
veritabilă campanie de relații publice care să vizeze toate grupurile țintă.
Un asemenea tip de aplicație reprezintă ceva mai mult decât o simplă pagină de Internet
pe care sunt încărcate numele unor elevi și notele pe care aceștia le-au obținut. Ea presupune
un efort întreit: din partea administratorului, care trebuie să-i asigure existența, stabilitatea și,
foarte important, securitatea, a profesorilor – trebuie să încarce informațiile adresate părinților,
din care doar o parte sunt notele elevilor, și a părinților înșiși care, ca utilizatori finali ai
aplicației, trebuie să o consulte periodic.
Din punctul de vedere al creatorului și administratorului, în această aplicație sunt
folosite următoarele tehnologii web: HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, MySQL. Structura
sa este, în esență, o bază de date. Odată realizată structura, administratorului îi revine sarcina
păstrării funcționalității aplicației și a securității, folosind criptarea datelor. Protejarea și
securizarea datelor sunt esențiale, deoarece confidențialitatea este o solicitare primordială a
părinților; în plus nu poate fi riscată completarea sau transmiterea unor informații de către
persoane neautorizate.
Cadrele didactice joacă un rol activ în existența catalogului virtual. Fără aportul lor
catalogul reprezintă o structură „moartă”. Completarea „la zi” a informațiilor prevăzute – note,
absențe, caracterizări, observații, informații de interes general – asigură substanța acestei
aplicații, menține treaz interesul părinților și răspunde scopului pentru care a fost creat:
facilitarea comunicării dintre școală și părinte.
În fine, părinții sunt beneficiarii finali ai aplicației (desigur, în interesul propriilor
copii). Este necesar ca ei să consulte catalogul virtual și să reacționeze în mod responsabil față
de informațiile încărcate. În fond, catalogul virtual este o măsură pentru reapropierea părintelui
de școală, pentru o prezență mai activă a școlii în viața comunității, totul realizându-se însă din
perspectiva noilor tehnologii, a aplicațiilor web 2.0, în contextul mai larg al exploziei
aplicațiilor Social Media4.
Într-o lume în care pentru oameni au devenit din ce în ce mai importante forumurile pe
Internet, blog-urile, aplicațiile de mesagerie scrisă și vocală, camerele de chat, devine evident
că o parte din viața de zi cu zi s-a mutat în mediul virtual. Școala nu poate să piardă acest ritm.
Poate că părinții elevilor nu sunt încă obișnuiți cu toate detaliile acestui tip de media, dar copiii
lor, viitori părinți, vor fi. Catalogul virtual reprezintă tocmai un asemenea tip de aplicație, care,

4

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
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în mod evident nu va putea înlocui Facebook, căsuța de e-mail sau banalul messenger, dar care
comunică într-un mod ce devine din ce în ce mai familiar tuturor, modul virtual.
Comunicarea redusă doar la acest instrument încetează să fie comunicare. Trendul
trebuie urmat, dar nu orbește. Prin interfața pusă la dispoziție de un asemenea instrument,
părintele află în timp real elemente din evoluția copilului său. Trebuie însă subliniată
necesitatea ședințelor cu părinții. Mediul virtual nu poate înlocui în totalitatea căile clasice de
comunicare. Orele de consultații, ședințele organizate sau simplele întâlniri dintre cadrele
didactice și părinți trebuie să fie păstrate, încurajate. Catalogul virtual trebuie să fie doar un
auxiliar al procesului educațional. În fond, ceea ce se dorește este atragerea părintelui spre viața
școlii, coagularea comunității. Acest deziderat nu mai poate fi realizat doar prin mijloace
clasice, metodele trebuie adaptate la noile realități.
Revenind puțin la aspectele tehnice, în cazul unui asemenea instrument, părinții
interesați pot opta pentru înscrierea copiilor în Catalogul Virtual, având astfel acces online la
situația școlară a acestora. Situația școlară a unui elev este disponibilă doar părinților care
accesează contul elevului cu ajutorul a doua coduri: utilizator și parola. Situația școlară a
elevului/copilului este actualizată periodic, venind astfel în întâmpinarea dorinței părinților de
a fi implicați direct în viața școlară a copilului, permițând în același timp și un contact cu
școala.
Premisa pozitivă este că implementarea catalogului virtual contribuie semnificativ la
îmbunătățirea actului educațional și poate servi drept un liant între școală și familie. Prin
utilizarea sa se urmărește stimularea și îmbunătățirea nivelului de pregătire al elevilor,
eficientizarea relației părinte-școală, stimularea competiției între elevi pe plan educațional etc.
Serviciile oferite:


acces în timp real la notele și absențele copilului lor printr-un simplu click astfel părinții
fiind în permanenta informați în legătură cu situația școlară a acestuia.



fiecare părinte va avea un cont unde va putea vizualiza doar informațiile referitoare la
copilul sau, acestea fiind confidențiale.



se va crea o baza de date electronică pentru fiecare elev cu notele și absențele acumulate
de acesta în timpul anilor de studiu.



se vor genera automat rapoartele cerute de Ministerul Educației Naționale sau de
Inspectoratul școlar general (situația notelor scăzute la purtare, situația corigențelor pe
materii, foi matricole, statistici cu note și absențe)

Opiniile celor care implementează asemenea instrumente converg spre ideea că
unitățile de învățământ care apelează la acest tip de servicii fac „dovada preocupării față de
elevii săi și doresc păstrarea unei legături strânse și deschise cu părinții acestora. Cei aflați la
conducerea acestor unități cunosc faptul că valoarea și prestigiul sunt alimentate în primul rând
de performanțele școlare ale elevilor care le calcă pragul.”5

5

http://www.catalog-edu.ro/general/index.php
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Aplicația online nu are ca scop imitarea în mediul virtual a unui banal catalog școlar.
Utilizarea acestui tip de software presupune mult mai mult decât un instrument de introducere
și apoi vizualizare a notelor, absențelor și mediilor școlare. Marele beneficiu îl reprezintă
puterea informației. Astfel, toate situațiile școlare, toți elevii, toate cadrele didactice,
încadrările, orarele, istoricul sunt date adunate în sistem centralizat de unde se pot extrage cu
ușurință rapoarte și situații statistice care mai apoi pot fi prelucrate și salvate.

Dezvoltarea gândirii în atingerea obiectivelor învățământului modern
Prof. Rodica Butnariu
Școala Gimnazială Nr. 1 Roma, Botoșani
În general, toată lumea pare a fi în favoarea imaginaţiei, deoarece sunt argumente care
demonstrează că, dezvoltarea acesteia este importantă pentru educaţie. Modalităţile practice şi
mijloacele care, cel mai probabil, stimulează imaginaţia, poate avea implicaţii educaţionale
neaşteptate, spre dezvoltarea procesului instructiv-educativ.
Definiţiile imaginaţiei sunt foarte variate şi, în ansamblu subliniază că, imaginaţia este
o activitate intelectuală discretă, foarte importantă pentru educaţie şi care poate să se opună
influenţei unor definiţii mai restrictive.
Structurile şi practicile tipice şcolarizării elevilor, sunt planificate în acord cu
principiile şi priorităţile învăţământului care în mod clar consideră orice sens al imaginaţiei ca
fiind foarte important pentru manifestarea rolului şcolii.
Mulţi teoreticieni ai educaţiei au adus o bogată şi valoroasă literatură care se adresează
imaginaţiei în educaţie. Cu toate acestea, ea este mult mai redusă în comparaţie cu cercetările
şi cărţile dedicate formelor logicii matematice ale gândirii. Principalul scop al educaţiei este
de a ne asigura că elevii acumulează cunoştinţe, abilităţi şi atitudini potrivite pentru
viaţă. Este important modul în care profesorul face pe elev să ajungă să gândească
autonom, capabil să vadă ideile convenţionale aşa cum sunt ele, capabil să-şi imagineze
condiţii diferite de cele care există sau au existat vreodată. Modul acesta de a pune lucrurile,
sugerează că imaginaţia, este centrală pentru ceea ce marii teoreticieni ai educaţiei, Platon,
Rousseau şi Dewey îşi propuneau să stimuleze. Platon propunea un curriculum strict controlat
pe durata a 15 ani pentru a se asigura eliberarea minţii elevilor de constrângerile de opinii
fundamentale (doxa) sau opiniei convenţionale. Rousseau propunea manipularea fiecărui gând
al elevului şi prevenirea cititului până la vârsta de 12 ani, pentru a nu fi infectat de toate ideile
second-hand din discursurile sociale obişnuite şi din cărţi. Dewey propune metode de instruire
care au ca scop să încurajeze elevii să adopte o atitudine ştiinţifică, introspectivă şi sceptică.
Deci, de la preocuparea de altădată de a stimula la elevi abilitatea dea se gândi la lucruri ca
fiind posibil să fie aşa, cu tot ce implică acesta în termeni de flexibilitate, bogăţie şi libertatea
activităţii minţii, la abilitate de azi de a avea idei, credinţe, interpretări sau reprezentări într-o
minte bine informată enciclopedic, care să performeze la testele de aptitudini scolastice, cu un
nivel foarte ridicat al I.Q.-ului, este o diferenţă greu de imaginat. Asemenea abilităţi
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intelectuale, atunci când nu sunt aduse la viaţă de imaginaţie, pierd ingredientul care le face să
fie active din punct de vedere educaţional.
Este desigur, o tensiune constantă în educaţie între predarea convenţiilor conform
cărora elevii trebuie să fie încurajaţi să aibă libertate mentală, să socializeze, să fie
eliberaţi de convenţii învechite, în ciuda unui consum energetic foarte mare al
profesorului pentru a învinge nevoile birocratice ale şcolii de ordine şi tipuri diferite de
înregimentare.
Desigur, acesta reprezintă o provocare pentru cadrul didactic, gândirea convenţională care se conformează aşteptărilor constituite în manuale, caiete de lucru şi alte activităţi care
sunt îndeplinite în comun, este acceptată de cadrele didactice ca fiind cea mai valoroasă şi
potrivită. Aceasta nu înseamnă că imaginaţia este în mod necesar în disonanţă cu atingerea cu
succes a sarcinilor de rutină. Mai degrabă, scoate în evidenţă că şcoala trebuie să încurajeze
formele eficiente ale gândirii convenţionale însă provocarea cadrului didactic constă în a
se asigura că manualele, caietele de lucru şi alte activităţi permit sau conduc la gândirea
despre posibil, alături de actual. Foarte dăunător pentru educaţie este să gândim la învăţare
ca la un proces analog înregistrării simbolurilor în minte, pe care să le putem extrage ulterior.
Mintea umană pare a fi destul de ineficientă în înregistrarea mecanică a informaţiilor şi de
conservare nealterată în timp. O foaie de hârtie sau un compact disc oferă o mult mai mare
siguranţă. Abilitatea de a învăţa într-un mod care implică inevitabil compunerea sau
construirea unor semnificaţii bogate, este importantă din punct de vedere educaţional,
abordarea serioasă a imaginaţiei ne obligă să renunţăm la unele caracteristici care domină, în
prezent, conceptul de „învăţare”. Acesta poate părea destul de simplu. Dar partea dificilă poate
veni din analizarea implicaţiilor unei asemenea decizii deoarece, abordarea serioasă a
imaginaţiei începe să provoace dezordine în toate acele proceduri de predare, testare şi de
curriculum care iau educaţia ca un proces de acumulare a cunoştinţelor şi abilităţilor detaşate
de emoţii, intenţii şi semnificaţii umane, deoarece contravine gândirii convenţionale.
O observaţie comună despre învăţarea angajată imaginativ este că oferă plăcere. Cu
siguranţă toţi recunoaştem momente ale învăţării care oferă o intensă plăcere. Ar fi util să
focalizăm învăţarea acestor caracteristici, oferind un cert beneficiu educaţiei. Trebuie să găsim
importante indicii şi să orientăm atenţia asupra imaginaţiei. Cadrul didactic trebuie să dirijeze
clasa de elevi pentru a se conforma cerinţelor învăţării imaginative aşa încât să fim mai
receptivi faţă de emoţiile elevilor. Aceasta nu înseamnă lacrimi, spaime sau strigăte de bucurie
ci semnifică faptul că se iau în considerare calităţile pe care le are experienţa elevilor ca parte
a indiciilor pentru învăţare imaginativă. Nu este rezonabil să aşteptăm ca elevii să fie implicaţi
cu plăcere tot timpul, pentru că munca grea este necesară pentru orice achiziţie semnificativă
educaţional, dar dacă acceptăm că implicarea imaginativă este o condiţie necesară unei învăţări
de valoare, atunci vom dori să gândim moduri prin care să asigurăm un loc pentru emoţie,
pentru implicarea speranţelor elevilor, temerilor şi intenţiilor, pentru evaluarea calităţilor
experienţei şi a bogăţiei semnificaţiilor. Există o lungă conexiune între memorie şi imaginaţie.
Este o tendinţă care a crescut prin retorica progresivismului de a considera că ,,învăţarea prin
repetiţie” este inutilă educaţional. Este lipsit de sens să tratăm elevii ca magazii de stocare a
cunoştinţelor lipsite de semnificaţie pentru ei, fără o abordare critică până la ostilitate faţă de
orice formă de memorizare. Profesorii ar trebui să dea mai multe teme, de studiat la bibliotecă
chestiuni care implică memorizarea mai mult decât de obicei, deoarece memoria umană este
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diferită de o carte sau de un computer, ne poate ajuta să recunoaştem că informaţia memorizată
este una dintre sursele de alimentare ale imaginaţiei, iar asta ne va încuraja să ne asigurăm că
elevi noştri învaţă mult.
Un interes specific pentru educaţie au constrângerile asociate cu disciplinele care au
fost dezvoltate în încercarea de a asigura imagini certe ale realităţii. Imaginaţia va fi productivă
şi deopotrivă liberă atunci când problema posibilităţilor de către ea este conectată cu dorinţa
de a concepe lumea aşa cum este în realitate, de exemple, chimia nu este o materie care poate
fi separată de evoluţia imaginaţiei noastre. Imaginaţia va îmbogăţi această disciplină astfel
încât modul în care ea surprinde lumea va fi îmbogăţit de semnificaţii, care pot funcţiona
împreună cu modul în care surprind realitatea.
În mod normal, imaginaţia este considerată ca distinctă de orice activitate mentală care
ar fi implicată în obţinerea cunoaşterii. Cu toate acestea, sensul în care înţelegem imaginaţia
conduce la o concluzie conform căreia avem, de fapt cazul invers. Imaginaţia poate fi văzută
astfel, în mod potrivit, ca unul dintre instrumentele cele mai importante pe care le avem în
căutarea cunoaşterii, în realizarea obiectivelor unui învăţământ modern.
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Mijloacele didactice: de la cele clasice la internet
Prof. înv. primar Chelariu Marilena
Liceul Pedagogic ,,N. Iorga” Botoșani
Idealul fiinţei umane este de a fi şi a deveni. Idealul educativ este unul spre care se ajunge
în etape. Eroii educaţiei sunt doi:copilul şi adultul, cărora li se adaugă şi contextele ce impun
unuia sau altuia priorităţi, metode, mijloace. Importanţa şcolii întrece şi continuă să depăşească
orice limitare, regăsindu-se în comportamentele vieţii cotidiene şi ale relaţiilor dintre oameni.
Oricine poate critica şcoala, dar va descoperi că nimeni nu poate învăţa a scrie şi a citi
aşa cum învaţă vorbirea limbii materne, că nici cititul şi mai ales scrisul nu se deprind
ocazional. Cred că şcoala nu a fost niciodată a copilăriei şi a tinereţii, chiar dacă atunci se
adună ceea ce mai târziu vom valoriza.
Şcoala a fost şi rămâne a vieţii întregi, individuale şi sociale, la nivelurile la care se
instaurează răspunderea şi asumarea educaţiei.
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Dacă privim viitorul, soluţiile tradiţionale la nevoia de educaţie, care au un caracter
cantitativ şi sunt fundamentate pe cunoaştere, nu mai sunt adecvate situaţiei actuale. Nu este
suficient ca fiecare copil să acumuleze, la o vârstă fragedă, un volum de cunoştinţe pe care să
le folosească apoi de-a lungul întregii vieţi. Fiecare individ trebuie să fie pregătit să profite de
ocaziile de a învăţa care i se oferă de-a lungul vieţii, atât pentru a-şi lărgi orizontul cunoaşterii,
cât şi pentru a se adapta la o lume în schimbare, complexă, interdependentă.
De aceea, educaţia trebuie organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare,
care, pe parcursul vieţii, constituie pilonii cunoaşterii:
-a învăţa să ştii - dobândirea instrumentelor cunoaşterii, îmbinând cunoştinţe generale
suficient de cuprinzătoare cu posibilitatea de a aprofunda un număr restrâns de discipline.
Aceasta înseamnă şi a învăţa cum să acumulezi cunoştinţe, pentru a profita de oportunităţile
pe care educaţia ţi le pune la dispoziţie de-a lungul întregii vieţi.
- a învăţa să faci - individul să intre în relaţie cu mediul înconjurător, nu pentru a dobândi o
anumită calificare profesională ci competenţa de a face faţă unei multitudini de situaţii şi de a
fi capabil să lucrezi în echipă.
- a învăţa să trăieşti împreună cu alţii -cooperarea cu alte persoane la activităţile umane, prin
cultivarea empatiei faţă de ceilalţi şi prin aprecierea corectă a interdependenţei, angajarea în
proiecte comune şi capacitatea de a rezolva conflicte, în spiritul întelegerii reciproce şi al păcii.
- a învăţa să fii - un element important ce rezumă din primele trei, să-ţi dezvolţi personalitatea
şi să fii capabil să acţionezi cu o autonomie crescândă, judecând prin prisma propriilor
concepţii şi asumându-ţi răspunderea. În acest sens, educaţia nu trebuie să neglijeze nici o
latură a potenţialului uman: memoria, raţiunea, simţul estetic, calităţile fizice şi capacitatea de
a comunica.
Sistemul educaţional tinde să avantajeze acumularea de cunoştinţe, în detrimentul altor
aspecte, este însă vital să percepem acum educaţia într-un mod mai cuprinzător. O asemenea
viziune ar trebui să inspire şi să guverneze viitoarele reforme şi politici educţionale, atât în ce
priveşte conţinutul cât şi metodele.
Importanţa rolului pe care îl deţine profesorul, ca agent al schimbării, care promovează
înţelegerea şi toleranţa, n-a fost niciodată mai clară ca în perioada contemporană.
Îmbunătăţirea calităţii educaţiei depinde, în primul rând, de îmbunătăţirea procesului de
selecţie, a pregătirii, a poziţiei sociale şi a condiţiilor de muncă de care beneficiază cadrele
didactice. Ele trebuie să deţină cunoştinţele şi deprinderile adecvate, să aibă anumite
caracteristici individuale adecvate profesiei şi să li se ofere motivaţia şi perspectivele
profesionale potrivite, dacă se doreşte ca speranţele investite în ele să devină realitate.
Aşadar, dascălii şi şcolile se văd nevoiţi să facă faţă unei noi provocări: aceea de a face
şcoala mai atractivă pentru copii, trebuind astfel să le ofere idei şi activităţi pentru a se bucura
de succes în şcoală.
În plus, problemele ce apar în mediul social al elevilor nu mai pot rămâne dincolo de
porţile şcolii. Sărăcia, foamea, violenţa şi drogurile pătrund în sălile de clasă o dată cu elevii,
deşi nu cu foarte mult timp în urmă ele rămâneau undeva în exterior, printre cei neşcolarizaţi.
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De la cadrele didactice se aşteaptă nu numai să abordeze direct problemele amintite, ci
şi să ajute la dezvoltarea unui spirit de înţelegere faţă de problemele sociale, de stimularea
toleranţei, de reuşită acolo unde părinţii şi autorităţile civile nu mai fac faţă. Mai mult decât
atât, tot cadrele didactice trebuie să găsească o cale de mijloc, un echilibru între tradiţie şi
modernitate, dar şi între conţinutul programei şi ideile personale şi tipurile de comportament
pe care copiii le aduc cu ei în şcoală. Atuul principal al cadrelor didactice îl constituie
exemplul pe care îl dau, curiozitatea, spiritul deschis şi tolerant, disponibilitatea de a accepta
ca afirmaţiile lor să fie puse la îndoială şi tăria de a-şi asuma greşelile. În primul rând ele
trebuie să transmită dragostea de învăţătură.
Existenţa unei legături strânse între cel care predă şi cel care învaţă este esenţială pentru
buna desfăşurare a procesului didactic. Evident, cunoştinţele pot fi acumulate printr-o
diversitate de metode, iar introducerea tehnologiilor moderne în sala de clasă şi-au dovedit în
egală măsură eficienţa.
Introducerea tehnologiei moderne permite o mai largă distribuţie a materialelor didactice
audiovizuale, iar folosirea tehnicilor informaţionale pentru introducerea noilor cunoştinţe,
pentru dezvoltarea unor abilităţi şi pentru evaluarea evoluţiei elevilor pare a fi o perspectivă
promiţătoare.
Invenţiile care şi-au lăsat amprenta pe secolul XX –fonograful, radioul, televiziunea,
înregistrarea audio şi video, computerele sau telecomunicaţiile, prin cablu şi prin satelit- nu au
numai o dimensiune ştiinţifică, importanţa lor este în primul rând una socială şi economică.
Pentru a elimina riscul unei agravări a inegalităţilor sociale , ulterioare, este esenţial ca elevii
din sistemele de învăţământ să fie instruiţi cum să stăpânească şi cum să se folosească de
produsele tehnicii moderne.
Didactica tradiţională dezvoltă suficient de detaliat categoriile şi rolurile diferitelor
mijloace de învăţământ, de aceea am să mă refer la câteva criterii de apreciere a utilizării
eficiente:
- gradul de participare a elevilor: interesul pentru cunoaşterea desfăşurării unor procese,
evenimente, formularea de întrebări, căutarea de răspunsuri cu sprijinul lor, participarea în
rezolvarea de sarcini sau probleme, în căutarea de soluţii;
- măsura în care au sprijinit operaţiile de cunoaştere prin cercetare independentă sau în grup,
prin analogii, au fost suport pentru analize şi confruntări în interpretare, pentru rezolvarea de
situaţii problematice, singuri sau cu sprijin;
- măsura în care au stimulat interesul pentru învăţare, au contribuit la facilitarea înţelegerii,
construirea cunoştinţelor;
- măsura în care au sprijinit priceperile, abilităţile cognitive, au creat motivaţii pentru
cunoaştere, au facilitat relaţiile de comunicare, diversitatea procedeelor de prelucrare a
informaţiilor.
În dezvoltarea cognitivă, chiar şi mijloacele clasice pot sprijini mai ales faza concretă
a prelucrării informaţiilor, dar şi celelalte procedee mentale, prin oferirea de modele de
reprezentare.
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Acestea sunt :
- cartea şcolară (manualul), fişe (caiete) de muncă independentă – folosite în informarea de
bază, în demonstrarea pe scheme, ilustraţii, tabele, în rezolvarea de probleme, pe enunţuri
date,în efectuarea de lucrări practice, proiecte, studiul documentar independent, în tratarea
diferenţiată, personalizată, în probe de verificare;
- planşe, ilustraţii, scheme, schiţe, tablouri- folosite în conversaţia de înţelegere, creaţie,
explicaţie, în exerciţii de observare, descriere, comparare, recunoaştere, analiză a elementelor,
însuşirilor, în rezolvarea unor tehnici de creativitate, în demonstrarea unor fenomene, situaţii,
sisteme, în exerciţii de grupare, selecţionare, completare, în descoperirea independentă de
relaţii, soluţii, în prezentarea de cazuri, modele, proiecte, în probe de verificare;
- harta şcolară, planuri , diagrame – folosite în demonstrarea unor afirmaţii din expunere,
explicare, în exerciţii de dobândire, de fixare, de aplicare, în formularea de probleme, în
explicaţii, în verificarea cunoştinţelor, priceperilor de orientare în spaţiu;
- portrete, tablouri- se folosesc în observarea, descrierea, explicarea unor detalii, în exerciţii
de recunoaştere, de corelare cu aspecte biografice, în studiu documentar independent, în studii
de caz, în exerciţii de corelare, de creativitate;
- albume didactice, colecţii tematice – folosite în exerciţii de observare, analiză, recunoaştere,
rezolvare, completare, grupare, soluţionare, denumire, sistematizare, de creativitate, în
demonstrarea unor soluţii verificate, în susţinerea unor lucrări aplicative, proiecte, în probe de
verificare;
- benzi magnetice, discuri, casete - folosite în obţinerea de informaţii noi faţă de manual, în
expunere, conversaţie, studiu de caz, studiu independent, în exerciţii de analiză, comparare,
ilustrare, în exerciţii de exprimare, de lectură model, demonstraţii, în probe de verificare;
- diapozitive, diafilme, filme didactice, montaje audio- video - se folosesc în demonstraţii prin
imagini, în expunere, descriere, explicaţie, conversaţie, povestire, în observarea independentă,
descoperirea unor operaţii, elemente, structuri, aplicaţii, în exerciţii de recunoaştere, de analiză,
de comparare , de creaţie, în rezolvări de probleme, formulări de soluţii, în susţinerea
conversaţiei, dezbaterii, în prezentare, analiză de cazuri, modele, demonstraţii, în probe de
verificare;
- folii pentru retroproiector, materiale de suport opac în epiproiecţie, în proiecţie video folosite în susţinerea observaţiei, demonstraţiei, în activizarea expunerii, descrierii, explicaţiei,
în efectuarea de aplicaţii de analiză, sinteză, în prezentarea de modele, descoperirea pe modele,
în descoperirea independentă de soluţii, în sugerarea unor tehnici de creativitate, în probe de
verificare;
- modele variate, simultoare, machete, mulaje – folosite în observarea independentă sau
dirijată, în demonstrarea unor fenomene, relaţii, structuri, în exerciţii de analiză, recunoaştere,
comparare, clasificare, aplicare, în descoperirea inductivă, prin analogie, în susţinerea
conversaţiei euristice, a problematizării, a dezbaterilor, explicaţiei, în rezolvarea
experimentelor, experienţelor, lucrărilor aplicative, în susţinerea unor tehnici de creativitate,
în probe de verificare;
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- obiecte naturale, naturalizate, aparate, truse, instrumente, jocuri, diapozitive, unelte,
instalaţii – folosite în susţinerea observaţiei, descrierii, experienţelor, lucrărilor aplicative, în
demonstraţii variate, în exerciţii de analiză, comparaţie, aplicaţie , de creativitate, în
algoritmizare, după învăţarea euristică, în descoperire, studiul independent, rezolvarea de
probleme de proiecte, în probe de verificare.
Valoarea formativă a mijloacelor de învăţământ şi mai ales a noilor utilităţi tehnice nu
au relevanţă pedagogică, cognitivă, decât dacă sunt utilizate pe lângă metodele real-active.
Aşa cum releva M. Lebrun (2001), ele sunt relativ valabile, în măsura în care şi elevul
este motivat să participe la cunoaştere, să înveţe activ. Atunci profesorul poate să ofere un larg
evantai de resurse, să le antreneze într-un context actual, să mobilizeze abilităţi şi competenţe
înalt cognitive, să permită interacţiuni între elevi, să sprijine acumulări de cunoştinţe noi, să
depăşească simpla achiziţie, să stimuleze curiozitatea epistemică.
Tot M. Lebrun mai accentuează că utilităţile tehnologice chiar nou introduse nu au
adus beneficii formative, dacă s-au utilizat în formula tradiţională de predare- învăţare. Ele au
fost benefice numai când au vizat activitatea mentală, au atins nivelul calităţii şi profunzimii
prelucrărilor cu informaţiile vehiculate. Chiar dacă elevii manevrează calculatorul, eficienţa
lui nu depinde de faptul că ei ştiu să-l utilizeze, ci de aspectele pedagogice (obiective urmărite,
metode active, situaţii de integrare). Metodele active sunt de bază, iar nu simpla cunoaştere şi
manevrare a tehnologiei. Numai atunci şi utilităţile tehnologice au aceleaşi roluri ca şi
metodele active (ca auxiliare): de informare, de facilitare a interacţiunilor şi de producere de
noi cunoştinţe, modele, concepte, rezolvări de probleme.
Pătrunderea informaticii în şcoală a început cu calculatorul, care a evoluat continuu.
Progresiv a crescut capacitatea acestuia de a vehicula soft-uri tot mai complexe, de la stocarea
şi reluarea informaţiei, pentru învăţarea de tip algoritmic, până la învăţarea prin rezolvarea
euristică de probleme. Desigur, pentru iniţierea elevilor în lumea informaticii, pentru învăţarea
elemantară la anumite vârste şi situaţii tipice este utilizat calculatorul, chiar cel performant, ca
singur mijloc de învăţământ. Dar învăţarea complexă, rezolvarea situaţiilor problematice ce
pot fi transpuse în programe adecvate, individualizarea eficientă au impus diverse combinaţii
ale calculatorului cu alte mijloace.
Astfel s-au conturat în ultimele decenii noile tehnologii de informare (NTI) bazate pe
abordarea multimedia, sub forma sistemelor multimedia, prin asocierea diferitelor tehnologii:
calculator, magnetofon, cameră video, CD-ROM-uri, adaptor musical, adaptor audio, cititor
disc laser, interfaţă video, interfeţe de reţea. Aceste sisteme multimedia dau posibilitatea ca, în
aceeaşi situaţie de învăţare, să fie utilizat sau regrupat pe un singur mijloc (calculatorul) un set
de medii variate- sunete, voci, texte, imagini fotografice, imagini video animate, desene,
grafice, mesaje, etc., asociate în aplicaţii, după obiectivele învăţării, în mod interactiv.
În acest mod, dialogul, interactivitatea elev-calculator devine elementul, câştigul cel
mai important, deoarece creşte puterea de individualizare, de muncă independentă, de
manifestare reală a rolului de îndrumător a profesorului, de promovare a învăţării prin
cercetare.
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Ca o notă distinctă, literatura pedagogică subliniază mai ales eficienţa sistemului
multimedia, unde se insistă, nu atât pe învăţarea informaţiilor, cât pe operarea cu ele, aplicarea
în variate situaţii, combinarea , rezolvarea de situaţii problematice.
Ca mijlocitor între programul informatizat, professor şi elev, calculatorul este distinct
faţă de celelalte mijloace de învăţământ prin funcţiile sale, complexitate, posibilităţi de
utilizare. Dar nu calculatorul în sine, fizic, produce efecte pedagogice pe măsură, ci calitatea
programelor create şi vehiculate corespunzător, a produselor informatice, integrate după
criterii de eficienţă metodică în activităţile de instruire. Calculatorul devine, deci, un auxiliar
şi nu un scop.
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Exemple de bune practici privind abordarea integrată a activităţilor
instructiv-educative din educaţia timpurie

Prof. Toniță Constanda și Cazacu Mihaela
G.P.P. Nr. 2 Bîrlad, G.P.N. com. Alexandru Vlahuță
Predarea integrată a conţinuturilor a cunoscut o extensie relativ rapidă în
învăţământul preşcolar Aceasta se dovedeşte a fi o reală soluţie pentru o mai bună corelare
a ştiinţei cu societatea, cultura, tehnologia şi „ presupune stabilirea unor relaţii strânse,
convergente, între următoarele elemente: concepte, abilităţi, valori, aparţinând
disciplinelor şcolare distincte.” (De Landsheere – 1992)
Integrarea este:
Acţiunea de a face să interrelaţioneze diverse elemente pentru a constitui un tot
armonios, de nivel superior, a aduce părţi separate într-un întreg unitar, funcţional, armonios.
Activităţile integrate propuse de curriculum pentru învăţământul preşcolar sunt, în
funcţie de durată şi elemente de conţinut :
I- Activitate didactică de sine stătătoare, având conţinuturi integrate, care
articulează armonios conţinuturi referitoare la două sau mai multe domenii
experienţiale. Durata unei astfel de activităţi va fi aceea a unei activităţi didactice din
grădiniţă, conform vârstei copiilor.
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Exemplu: La tema săptămânii: ,,Animale sălbatice”, se poate propune o activitate
didactică integrativă, care conectează conţinuturi din domeniile Ştiinţe şi Om şi societate,
organizată în jurul unei probleme matematice, cu implicaţii morale: ,,O mamă iepuroaică are
doi pui. Vizitând grădina de legume din apropierea vâlcelei unde locuieşte, aceasta aduce
pentru prânz cinci morcovi, pe care vrea să îi mănânce împreună cu puii ei. Cum va împărţi
iepuroaica morcovii?” Pentru desfăşurarea activităţii, se foloseşte material intuitiv, iar copiii
sunt invitaţi să găsească soluţii individual sau în grupuri mici. Toate soluţiile vor fi prezentate,
ilustrate cu material intuitiv şi discutate, din punctul de vedere al implicaţiilor lor morale,
umaniste.
Exemplu: Tema săptămânii fiind Oameni şi case, se poate desfăşura într-una dintre zile o
activitatea integrată care poate conecta conţinuturi din două domenii : Estetic şi creativ şi
Ştiinţe. Astfel, activitatea poate fi organizată în jurul unei activităţi practice de construcţie a
unor case din materiale diverse, fapt care implică şi rezolvarea unor probleme matematice (să
măsoare, să împartă în două sau în sferturi, să grupeze elementele date/materialele după formă,
mărime şi culoare, să folosească un număr dat de elemente în forme geometrice diferite etc. La
sfârşitul activităţii, fiecare copil/grup de copii îşi va prezenta casa, iar colegii, în funcţie de
criteriile stabilite de comun acord la început, îi vor acorda cheia potrivită, respectiv o cheie
care are numărul corespunzător notei care i se potriveşte lucrării (chei cu note de la 1 la 10).
Activitate integrată care include mai multe secvenţe didactice – situaţii de
învăţare ale căror conţinuturi (ale două sau ale mai multor domenii experienţiale sau
categorii de activitate) se articulează în jurul unui nucleu de integrare curriculară. O
astfel de activitate didactică integrată se va desfăşura pe parcursul duratei de timp dedicate
activităţilor comune.
Exemplu: Activitatea didactică se extinde pe parcursul unei secvenţe de timp mai
cuprinzătoare şi presupune organizarea unei pieţe în care se vând fructe. O parte dintre copii
vor fi vânzătorii, o parte cumpărătorii. Vânzătorii vor decide care sunt fructele pe care le vând,
cum trebuie acestea pregătite, cum trebuie îngrijite, în ce cantităţi se vând, care este costul
potrivit, ce se întâmplă cu preţul dacă apar o serie de condiţii speciale (fructele încep să se
strice, se face seară, un cumpărător doreşte să cumpere cantităţi mai mari de fructe etc.).
Cumpărătorii trebuie să se informeze despre caracteristicile şi modalităţile de consumare ale
fructelor existente pe piaţă şi să exerseze comportamente specifice unui cumpărător (să întrebe
preţul, să negocieze, să ofere banii potriviţi – se pot utiliza jetoane în acest sens). Activitatea
va integra conţinuturi specifice domeniilor Ştiinţe şi Om şi societate.
Exemplu: Tema proiectului este Iepurele şi proiectul durează doar o săptămână. Într-una din
zile, se poate desfăşura cu copiii o activitate integrată care se articulează în jurul conceptului
de iepure şi care include situaţii de învăţare din Domeniul Limbă şi comunicare şi din
Domeniul Ştiinţe. Astfel, copiii vor fi invitaţi să se aşeze pe pernuţe şi să vizioneze un spectacol
de teatru: "Coliba iepuraşului". Teatrul va fi prezentat de educatoare, până la momentul în care
iepuraşul rămâne fără casă şi este azvârlit afară de vulpe. Pe fundalul plânsetului iepuraşului
din poveste, un lucrător de la magazinul specializat în vânzarea animalelor mici de casă va
intra în clasă cu un iepuraş, spunându-le că este chiar iepuraşul din poveste. Educatoarea va
folosi acest prilej pentru a deturna atenţia copiilor şi pentru a lăsa copiii să facă cunoştinţă cu
iepuraşul, să discute despre el cu lucrătorul care l-a adus, dar şi între ei, împărtăşindu-şi din
experienţele proprii legate de întâlnirea cu un iepuraş, etc. Se va pune un accent deosebit pe
învăţarea activă şi pe libertatea copiilor de a investiga, fiecare după dorinţă şi după posibilităţi
ceea ce este de interes pentru ei. În final, o discuţie de grup, cu toţi copiii strânşi pe pernuţe în
jurul iepuraşului şi cu posibilitatea de a-l mângâia fiecare sau de a-l ţine în braţe puţin, va
stabili ceea ce ştiu ei despre iepure. Drept mulţumire pentru iepuraş, că a fost cuminte şi s-a
lăsat "studiat", şi pentru lucrătorul care l-a adus şi le-a spus atâtea lucruri interesante despre
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iepuraş, copiii vor interpreta, împreună cu educatoarea, jocul cu text şi cânt "Iepuraşul Ţup ".
După un moment de pauză, copiii se vor întoarce la teatru, urmărind, în continuare, ce s-a
întâmplat cu iepuraşul şi cu căsuţa acestuia.
III - Program de activitate integrată având conţinuturi articulate în jurul unui
nucleu de integrare curriculară, care cuprinde o parte sau toate activităţile comune ale
zilei şi o parte sau toate activităţile alese.
Exemplu: Activitatea unei zile are ca punct de plecare povestea Căsuţa din oală, iar
întrebarea integratoare este: Cât de mare ar trebui să fie oala în care s-au adăpostit animalele,
pentru ca să le încapă pe toate? Activitatea didactică este organizată pe situaţii de învăţare, a
căror finalitate este identificarea şi aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru a răspunde la
întrebare. Situaţiile de învăţare vor integra conţinuturi informaţionale din domeniile: Ştiinţe,
Om şi societate, Estetic şi creativ, copiii fiind antrenaţi în activităţi de căutare de informaţii
privind dimensiunile şi comportamentele specifice ale animalelor sălbatice ilustrate în poveste,
dar şi în activităţi de estimare a dimensiunilor şi a mărimilor. În funcţie de sarcinile de lucru
impuse, copiii vor alterna activitatea pe centrele cu specific cu activitatea frontală sau de grup,
produsele activităţii de învăţare fiind un răspuns pentru întrebarea formulată şi un model din
carton al oalei care ar fi putut adăposti animalele.
Exemplu: Tema săptămânii este Pădurea, iar tema zilei poate fi În excursie. Scenariul va
cuprinde fragmente de educaţie muzicală (DEC) şi de educaţie fizică (DPM), de activitate
matematică (DŞ) şi de educaţie moral-civică (DOS), după cum urmează.
Copiii sunt aşezaţi pe covor, în poziţia întins pe spate, cu ochii închişi, şi sunt invitaţi să
audieze ceva la casetofon. La casetofon se va auzi o înregistrare cu zgomote din natură (foşnet
de frunze, vânt, ciripit de păsărele), toate pe un fundal muzical liniştitor. În timpul audiţiei
educatoarea va trece printre copii şi le va sugera să se relaxeze, să încerce să-şi imagineze că
sunt într-o pădure, într-o zi frumoasă de primăvară, că soarele le mângâie feţele, că sunt o
mulţime de flori în jurul lor şi că miroase a iarbă crudă, etc. După cinci minute, înregistrarea
va fi oprită şi educatoarea va mângâia câte un copil pe creştet, rugăndu-l să deschidă ochii şi
să spună ce a văzut şi ce a simţit în visul lui de o clipă. După ce sunt ascultate impresiile a 34 copii, educatoarea va invita copiii într-o excursie, tot imaginară, prin această pădure. Astfel,
copiii se vor alinia, îşi vor pune rucsacurile în spate şi, cu atenţie, vor păşi în cerc, în urma
doamnei educatoare, executând diferite forme de mers şi alergare. Printre formele de mers şi
alergare se poate intercala jocul cu text şi cânt "Când am fost noi la pădure". În timpul excursiei
copiii vor întâlni obstacole (crengi, buturugi sau mlaştini) pe care le vor trece cu grijă şi
corect, rând pe rând. La un moment dat, ei vor ajunge într-o poieniţă, unde se vor aşeza pentru
a se odihni. Aici, educatoarea le va atrage atenţia asupra florilor frumoase care îi înconjoară şi
îi va invita să lucreze şi ei flori asemănătoare acestora cu materialele pe care ea le-a luat în
propriul rucsac (pătrate de hârtie glasată de diferite culori, foarfece, lipici). Fiecare copil va
lucra la floarea lui, după cum doreşte şi simte, apelând la tehnica pe care o stăpâneşte cel mai
bine. Florile vor fi puse de către copii într-un coş de răchită. După ce au lucrat, copiii vor
prepara şi servi, împreună cu educatoarea, cartofi copţi în jar (surpriza excursiei). Încep
pregătirile: fiecare copil va fi invitat să ia câte un cartof; un copil va număra băieţii, iar altul
va număra fetele, după care vor stabili care grup este mai numeros şi cu cât anume; copiii vor
stabili dacă numărul cartofilor deţinuţi de băieţi este mai numeros decât cel al fetelor şi cu cât;
un copil va fi invitat să descopere câţi cartofi mai sunt în coş; pentru cartofii rămaşi copiii sunt
invitaţi să ofere soluţii (dacă vor fi împărţiţi, cum vor fi împărţiţi etc); fiecare copil va fi pus
în situaţia de a strânge şi aduce tot atâtea crenguţe pentru foc câţi cartofi au fost în plus în coş.
Educatoarea, asistată de copii, va aranja crenguţele pentru foc, va „ aprinde" focul şi va discuta
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cu copiii despre aceste lucruri subliniind nişte reguli de comportare importante despre locul
care se alege pentru un foc în pădure, despre cum se face, întreţine şi păzeşte focul, despre
cum se foloseşte el, despre cum ne comportăm atunci când suntem în preajma lui, etc. Evident,
experienţa copiilor legată de aceste lucruri va fi şi ea folosită în timpul discuţiilor. După
prepararea cartofilor aceştia vor fi serviţi, ţinând cont de alte reguli, stabilite şi discutate cu
copiii. Excursia va lua sfârşit, după „stingere" focului şi strângerea tuturor lucrurilor personale
sau a deşeurilor care ar putea strica aspectul pădurii, odată cu întoarcerea spre casă, care se va
face tot în şir ordonat după doamna educatoare şi în pas vioi, pentru a nu ne prinde ploaia....
Concluzii
Reușita predării integrate a conșinuturilor în grădiniță ține în mare măsură de gradul de
structurare a conținutului proiectat, într-o viziune unitară, țintind anumite finalități. Invățarea
într-o manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte și, pe de altă parte, învățarea conform
unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie să coexiste în curriculum-ul integrat.
Activitatea integrată se dovedește a fi o soluție pentru o mai bună corelare a activităților
de învățare cu viata societății, cultura și tehnologia didactică.
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Contexte și instrumente pentru dezvoltarea gândirii laterale la copilul
preșcolar
Educ. Boscenco Iulia
Grădinița cu P.P. Nr. 9 Bârlad
Dezvoltat in 1967 de Edward de Bono, conceptul GL descrie un proces sistematic de
gândire inovator, ce elimina tiparele limitative ale gândirii logice. Punând in valoare
creativitatea, GL oferă o noua perspectiva asupra modului in care funcționează mintea,
crescând simțitor capacitatea de dezvoltare de noi idei si identificare de noi soluții. GL nu
înlocuiește gândirea verticala (logica), ci o completează. Aplicata in companii precum 3M,
IBM, McDonalds’s a condus la rezultate excelente.
Gândirea Laterală semnifică un mod de a gândi care urmăreşte schimbări în percepţii,
concepte şi idei prin utilizarea unor instrumente specifice. După ce înveţi tehnicile de Gândire
Laterală poţi să:- rezolvi probleme pe care nu le-ai putut rezolva cu metode obişnuite; - priveşti
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lucrurile din mai multe perspective - ai abilitatea de a gândi altfel decât critic şi analitic; descoperi idei noi şi creezi noi produse, procese şi servicii; - valorifici la maxim potenţialul
indivizilor şi echipelor ai şansa de a inova şi a fi lider pe piaţă; - poţi preîntâmpina blocajele în
gândire; - eşti proactiv; - vezi oportunităţi acolo unde alţii văd probleme; - derulezi aceleaşi
procese mult mai eficient, salvând timp şi bani. O dată ce ţi-ai însuşit instrumentele de Gândire
Laterală, poţi să le aplici oricând, oricărei situaţii. Sunt folosite de mulţi ani de oameni din
diferite domenii si culturi si toți au obţinut rezultate remarcabile. Gândirea creativă este o
deprindere mentală pe care oricine poate să o achiziţioneze – dacă îşi doreşte. Instrumentele
Gândirii Laterale pot fi învăţate, exersate şi folosite într-o manieră deliberată. Este foarte dificil
să fii creativ cu obiceiurile si metodele de gândire tradiţionale.
Tehnicile de Gândire Laterală:
 Focus: formularea definiţiilor alternative pentru a obţine cele mai bune rezultate;
 Lista propunerilor creative: canalizarea energiei creative într-un mod optim;
 Cuvântul aleator: folosirea unui in-put întâmplător pentru a ieşi dintr-o stare de blocaj;
 Contestare: aplicarea întrebărilor: de ce A?, de ce B?, de ce C? oricărei situaţii sau mod
de gândire;
 Lista de verificare a stilului de gândire obişnuit: ce pattern-uri de gândire foloseşti în
mod obişnuit şi cum poţi ieşi din limitele lor;
 Conceptul triunghi: utilizarea unui "punct fix" pentru a genera mai multe idei;
 Conceptul evantai: cum sa generezi un număr mare de idei care satisfac același focus;
 Provocare: utilizarea termenului "po", valorificarea stimulărilor intenţionate şi
neintenţionate şi aplicarea celor 6 tehnici de avansare pentru a crea idei noi;
 Recoltare: colectarea şi organizarea sistematică a tuturor ideilor emise;
 Tratarea ideilor: transformarea oricărei idei într-una valoroasă şi practică în acelaşi
timp;
 Evaluare: check-list cu 11 aspecte diferite care fac ca evaluarea unei idei să asigure
implementarea ei cu succes.
Gândirea laterală nu este altceva decât abilitatea de a gândi creativ, și de a ieși în mod
degajat din “zona de confort”, concept care se poate referi atât la rezolvarea ingenioasă a
problemelor personale, cât și a celor legate de inspirație, imaginație sau propria afacere și
abordarea subiectelor dintr-o perspectivă neașteptată. Gândirea laterală presupune renunțarea
la limite de orice fel, îndepărtarea modului de gândire tradițional, și eliminarea prejudecăților
din minte. Pe lângă faptul că este o calitate indispensabilă pentru cei care își planifică o carieră
în domeniul publicitate, marketing, media, artă și design sau oricare alta în care solicitarea
părții creative a creierului este făcută la maxim, această trăsătură de personalitate este pur și
simplu un atu important indiferent de priorități, ocupație sau vârstă.
Personalitatea noastră, a educatoarelor, spiritul creator cu care suntem înzestrate,
dorinţa de căutare şi de promovare a noului, împletirea în munca de instruirea tot ceea ce este
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util cu ceea ce este frumos şi, de ce nu, chiar amintirea propriei noastre copilării, ne apropie
tot mai mult de vârsta copiilor pe care îi educăm, de problemele pe care aceştia le ridică.
Precedând şcoala primară şi adresându-se vârstei cu cea mai intense receptivitate
sensorial-intelectuală, învăţământul preşcolar este pus în faţa problemei de a şti “cum” să
acţioneze asupra personalităţii spre a-i pregăti pe copii corespunzător pentru complexitatea
problemelor vieţii, a multitudinii de situaţii şi mai apoi de informaţii, cu care vin şi vor veni în
contact.
Fiind unanim recunoscut faptul că pregătirea omului pentru viaţă începe încă din primii
ani ai existenţei sale, procesului de permanentă înnoire a şcolii i se supune şi grădiniţa de copii,
ca parte integrantă a învăţământului din ţara noastră. Este evident faptul că, în contextul
actualelor schimbări legislative, în preşcolaritate accentul cade pe dezvoltarea dimensiunii
formative a pregătirii, căci nu însuşirea unui volum de cunoştinţe îl face pe copil apt pentru
şcoală ci mai ales dobândirea unor capacităţi, abilităţi şi operaţii intelectuale necesare actului
de cunoaştere care favorizează învăţarea.
Educaţia preşcolară are menirea să ofere copiilor o sumă de experienţe de învăţare care
să uşureze integrarea copiilor în învăţământul primar. Întreaga activitate a copilului în grădiniţă
contribuie la “pregătirea psihologică” prin care este asigurată integrarea şi adaptarea copilului
la mediul şcolar.
Grădiniţa trebuie să-i facă pe toţi copiii să iubească şcoala, să-i pregătească pentru
începerea ei, obişnuindu-i să se exprime spontan în legătură cu tot ceea ce-i înconjoară, să-şi
traducă gândurile prin desen, modelaj, acţiuni specific diverselor tipuri de activităţi, să-şi
exerseze limbajul concret şi memoria prin învăţarea unor poezii şi prin jocuri de cuvinte
specific copilăriei.
Fiecare copil este o fiinţă aparte, cu nevoile sale sociale specifice şi periodice. Acestea
sunt diferite de la copil la copil în perioade diferite, potrivit particularităţilor de vârstă.
Fidelă acestor principii, pe care eu le văd incluse într-o nescrisă deontologie
profesională, pornesc la drum, de fiecare data, de la cunoaşterea copiilor pe care urmează să-i
învăţ, jucându-ne întotdeauna împreună. Fiecare copil trebuie ajutat şi acest lucru nu se face
fără vocaţie şi pasiune.
Importantă pentru împlinirea profesională a educatoarei este cunoaşterea exactă pe
criterii de rigurozitate ştiinţifică a nivelului de maturizare psihologică a grupei, imposibilă fără
cunoaşterea fiecărei individualităţi.
Personalitatea noastră, a educatoarelor, spiritul creator cu care suntem înzestrate,
dorinţa de căutare şi de promovare a noului, împletirea în munca de instruirea tot ceea ce este
util cu ceea ce este frumos şi, de ce nu, chiar amintirea propriei noastre copilării, ne apropie
tot mai mult de vârsta copiilor pe care îi educăm, de problemele pe care aceştia le ridică.
Precedând şcoala primară şi adresându-se vârstei cu cea mai intense receptivitate
sensorial-intelectuală, învăţământul preşcolar este pus în faţa problemei de a şti “cum” să
acţioneze asupra personalităţii spre a-i pregăti pe copii corespunzător pentru complexitatea
problemelor vieţii, a multitudinii de situaţii şi mai apoi de informaţii, cu care vin şi vor veni în
contact.
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Fiind unanim recunoscut faptul că pregătirea omului pentru viaţă începe încă din primii
ani ai existenţei sale, procesului de permanentă înnoire a şcolii i se supune şi grădiniţa de copii,
ca parte integrantă a învăţământului din ţara noastră. Este evident faptul că, în contextul
actualelor schimbări legislative, în preşcolaritate accentul cade pe dezvoltarea dimensiunii
formative a pregătirii, căci nu însuşirea unui volum de cunoştinţe îl face pe copil apt pentru
şcoală ci mai ales dobândirea unor capacităţi, abilităţi şi operaţii intelectuale necesare actului
de cunoaştere care favorizează învăţarea.
Educaţia preşcolară are menirea să ofere copiilor o sumă de experienţe de învăţare care
să uşureze integrarea copiilor în învăţământul primar. Întreaga activitate a copilului în grădiniţă
contribuie la “pregătirea psihologică” prin care este asigurată integrarea şi adaptarea copilului
la mediul şcolar.
Grădiniţa trebuie să-i facă pe toţi copiii să iubească şcoala, să-i pregătească pentru
începerea ei, obişnuindu-i să se exprime spontan în legătură cu tot ceea ce-i înconjoară, să-şi
traducă gândurile prin desen, modelaj, acţiuni specific diverselor tipuri de activităţi, să-şi
exerseze limbajul concret şi memoria prin învăţarea unor poezii şi prin jocuri de cuvinte
specific copilăriei.
Fiecare copil este o fiinţă aparte, cu nevoile sale sociale specifice şi periodice. Acestea
sunt diferite de la copil la copil în perioade diferite, potrivit particularităţilor de vârstă.
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