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Politici europene moderne în domeniul educaţie - Educaţia ca politică
europeană
Prof. Colojvari Timea-Alice
Școala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila
Integrarea europeană nu înseamnă doar progrese în economie, agricultură şi
introducerea monedei unice. Domeniul educaţiei a avut şi are un rol deosebit în crearea
dimensiunii europene. Politicile educaţionale europene sunt politicile care asigură prin
diversitatea lor unitatea spaţiului european al educaţiei, captând noi valenţe odată cu realizarea
unei „societăţi a cunoaşterii”. În declaraţia de la Bologna din 19 iunie 1999 se afirmă: „ O
Europă a cunoaşterii este acum recunoscută pe cale largă ca fiind un factor de neînlocuit pentru
dezvoltarea socială şi umană, precum şi o componentă indispensabilă consolidării şi
îmbogăţirii cetăţeniei europene, capabilă să ofere propriilor cetăţeni competenţe necesare
pentru a face faţă provocărilor noului mileniu şi, totodată, conştiinţa valorilor comune şi
apartenenţei la acelaşi spaţiu social şi cultural.”
POLITICI EDUCAŢIONALE EUROPENE MODERNE
Contextul socio-cultural al epocii moderne i-a atribuit educaţiei, dar mai cu seamă
învăţământului, forma cea mai organizată a procesului de formare a personalităţii, un statut
prioritar. În situaţia când cunoştinţele şi nivelul intelectual al omului devin pentru societate
resurse strategice şi factori de bază ai evoluţiei civilizaţiei umane, învăţământul capătă noi
dimensiuni cu referire la toate domeniile vieţii. În aceste circumstanţe, învăţământul/ educaţia
nu poate fi apreciat doar ca efect al dezvoltării social-economice, ci şi ca premisă a tuturor
transformărilor.
Constatările făcute explică esenţa fenomenelor ce se produc în spaţiul european: dorind
să îşi menţină o poziţie onorabilă în context mondial, bătrânul continent formulează strategic
finalitatea evoluţiei sale în următorii termeni: crearea celei mai competitive economii din lume,
cu cele mai multe şi mai bune locuri de muncă şi cu o coeziune socială durabilă. Acest deziderat
poate fi realizat, în primul rând, prin învăţământ.
Schimbările au fost prea puţine în cele câteva sute de ani care au trecut. Din aceste
considerente, cererea schimbărilor plenare provoacă sentimente diverse. Pe de o parte, se
înţelege nevoia de schimbare, pe de altă parte cu greu se găsesc parametrii şi strategia
schimbării.
Schimbările preconizate au la bază:
a) Principiul continuităţii şi consecutivităţii, care se referă nu doar la componenta conţinut
al procesului didactic, ci şi la componenta tehnologie didactică, precum şi la aspecte
adiacente, cum ar fi formarea continuă a cadrelor didactice.
b) Principiul diversităţii şi deschiderii
Acest principiu se va realiza prin direcţiile dezvoltării strategice a instituţiei de învăţământ,
ce va preconiza modalităţi optime de concordanţă a cererii şi ofertei de educaţie în contextul
în care mobilitatea academică este una din direcţiile strategice ale Procesului de la Bologna.
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c) Principiul umanizării învăţământului universitar prin valorificarea maximă a
potenţialului individual al celui care se formează. În acest sens, se va pune accent nu
atât pe transmiterea de cunoştinţe, cât pe formarea unei atitudini pozitive faţă de
domeniul de activitate şi a competenţei de autorealizare prin formare continuă. Aceste
condiţii impun schimbarea strategiei procesului de formare profesională iniţială, care
va încuraja activitatea individuală şi autoinstruirea.
La Bergen au fost formulate următoarele priorităţi:
- structurarea învăţământului superior pe cicluri;
- cooperarea în domeniul asigurării calităţii;
- recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi a perioadelor de studii.
Direcţiile prioritare de activitate ce stau în faţa fiecărei instituţii de învăţământ sunt:
- ajustarea învăţământului superior structurat pe cicluri;
- prevenirea fărâmiţării unităţilor de conţinut şi facilitarea formării unei viziuni
- integratoare a subiectului asupra problemelor-cheie din domeniul de pregătire
profesională;
- uniformizarea modalităţilor de evaluare cu practica evaluativă a ţărilor europene, fapt
ce va lichida incertitudinea din interpretarea calificativelor.
PRIORITĂŢILE POLITICILOR EDUCAŢIONALE EUROPENE
Sintetizând principalele documente europene în domeniu, se pot reliefa o serie de
obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Sunt urmărite opt
materii relevante pentru educaţie şi formare profesională:
a) Accesul la educaţie
b) Competenţe de bază, antreprenoriat şi limbi străine
c) Consiliere şi orientare profesională
d) Educaţie antreprenorială
e) Egalitatea de şanse
f) Formare formatori
g) Societate ICT
h) Formarea continuă ( LifeLong Learning)
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ÎNCEPUTURILE POLITICII EUROPENE ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE
În procesul de construcţie europeană, formarea profesională a avut o evoluţie
particulară, încurajarea acestui domeniu de cooperare fiind fundamentată cu argumente atât
sociale, cât şi economice.
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului ( înfiinţată la 9 mai 1950) a susţinut
anumite iniţiative în domeniul social, ca urmare a faptului că deciziile luate în sectorul
cărbunelui şi oţelului aveau consecinţe importante pentru muncitori. Formarea profesională a
fost una din măsurile propuse pentru reconversia profesională.
Tratatul de la Roma, semnat în 1957, încuraja colaborarea în domeniul social în
chestiuni legate de asigurarea de locuri de muncă, legislaţia muncii şi condiţii de muncă,
formarea ocupaţională şi continuă, securitatea socială, protecţia faţă de accidentele de muncă
şi bolile profesionale, igiena industrială şi mecanismele de negociere între asociaţiile
muncitorilor şi patronat.
Acest tratat clarifica motivaţia promovării formării continue şi anume ca un instrument
pentru realizarea pieţei comune şi mai puţin ca scop în sine.
Schimbările înregistrate în societăţile europene la sfârşitul anilor 60 au adus
complexitate conceptului de formare profesională, incluzând în categoriile de beneficiari
femeile şi tinerii, stabilind punţi între educaţie şi formare profesională.
Actualmente, se consideră că investiţia în capitalul uman este o investiţie vitală pentru
viitorul Europei. UE are un drum lung de parcurs pentru a atinge obiectivele stabilite, trebuie
să dubleze investiţia pentru învăţământul superior pentru a atinge nivelul din SUA. Investiţiile
publice pentru educaţie şi formare profesională au crescut de la momentul adoptării strategiei
Lisabona şi sunt comparabile cu cele din SUA. Problema este reprezentată de investiţiile
private, acestea fiind modeste în majoritatea Statelor Membre. În următorii 10 ani, UE trebuie
să atragă un milion de profesori calificaţi pentru a-i înlocui pe cei ce se vor pensiona.
Majoritatea studenţilor nu învaţă încă din copilărie cel puţin două limbi străine, aşa cum s-a
solicitat la Consiliul European de la Barcelona.
EDUCAŢIA CA POLITICĂ EUROPEANĂ.
EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI

PRIMII

PAŞI

ÎN

COOPERAREA

După semnarea în 1957 a Tratatului de la Roma prin care a fost consfinţită înfiinţarea
Comunităţii Economice Europene, dimensiunea economică a fost principalul motor al
construcţiei europene, în timp ce educaţia era considerată domeniu aflat exclusiv la nivelul
competenţei Statelor Membre.
În 1971 are loc prima întâlnire a miniştrilor educaţiei din cele şase state membre (
Franţa, Belgia, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda). Cu acest prilej, a fost definit un cadru
conceptual pentru activităţile comune.
Comunicarea Comisiei „ Educaţia în CEE” (martie 1974) a fost urmată de Rezoluţia
Consiliului asupra cooperării din domeniul educaţiei în care se stabileau, în primul rând,
termenii precişi ai cooperării:
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- educaţia trebuia să rămână în sfera responsabilităţii statelor membre, dar legătura
dintre sistemele de educaţie şi formare şi piaţa muncii trebuia îmbunătăţită;
- diversitatea şi caracterul particular al sistemelor de educaţie din statele membre
- trebuiau respectate în întregime, cu sublinierea că armonizarea sistemelor de educaţie
şi a politicilor educaţionale nu poate constitui un scop în sine;
- statele membre erau libere să decidă modalităţile de implementare a obiectivelor
comune.
Au fost însă definite şi sferele de acţiune prioritară din cadrul cooperării:
- facilitarea accesului la educaţie şi formare pentru lucrătorii migranţi ( şi copiii lor)
provenind din state membre sau ne-membre CEE;
- promovarea unor relaţii mai strânse între sistemele de educaţie din Europa, a
documentării şi statisticii actualizate privind educaţia,
- intensificarea cooperării dinte instituţiile de învăţământ superior;
- îmbunătăţirea posibilităţilor de recunoaştere a diplomelor şi perioadelor de studiu;
- încurajarea libertăţii de mişcare şi mobilitate a profesorilor, studenţilor şi
cercetătorilor;
- oportunităţi egale pentru acces liber la toate formele de educaţie.
Dacă e să analizăm întreaga istorie a UE ca instituţie internaţională, putem observa o
rezistenţă a statelor membre faţă de procesul de standardizare, în special în educaţie.
Se observă şi o altă tendinţă foarte curioasă: universităţile europene au întreprins mai
multe tentative, şi majoritatea acestora s-au încununat cu succes, pentru a reinterpreta definiţia
educaţiei profesionale, lărgind competenţele Comisiei europene pe de o parte şi incluzând
studiile universitare în categoria educaţiei profesionale, pe de altă parte.
De-a lungul anilor 90 se observă o schimbare în retorica armonizării de recunoaştere a
studiilor universitare şi transparenţa sistemelor naţionale cu o integrare mult mai intensă a
politicilor educaţionale. Astfel, Declaraţia de la Sorbona, semnată de Franţa, Germania, Italia
şi Marea Britanie în 1998 a pus bazele Declaraţiei de la Bologna, semnată în 1999 de 29 de
state-membre, în care s-a cerut explicit armonizarea arhitecturii universitate europene.
Procesul s-a extins geografic, în prezent 45 de state sunt membre, dintre care mai mult de
jumătate sunt ţări din Europa de Est. Putem observa în documentele de politică două abordări,
două justificări ale integrării studiilor universitare - una promovează motivul economic şi
cealaltă - motivul social. Acest model promovează competiţia economică, liberalizarea,
convergenţa sistemelor educaţionale, crearea unui spaţiu european unic.
Mai sunt şi vor mai continua pentru o perioadă de timp diferenţele între sistemele
educaţionale din vest şi cele din est. Cele din est sunt determinate într-o măsură mai mare sau
mai mică în funcţie de ţară, de moştenirea socialistă, care, în multe ţări, conduce la o
reglementare excesivă din partea statului. ( ca de exemplu ideea unei acreditări naţionale sau
de stat).
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Un alt moment foarte sensibil pentru ţările sud-est europene este tratarea
discriminatorie a forţei de muncă din aceste ţări. Acest fapt nu numai că contravine scopurilor
acestui spaţiu unic, dar pune la îndoială şi caracterul democraţiei şi libertăţii în Europa de vest.
În concluzie, aspectele tehnice de integrare a învăţământului superior trebuie să fie
complementate cu îmbunătăţirea calităţii studiilor, sporirea autonomiei reale a universităţilor
şi a competitivităţii absolvenţilor universitari locali pe piaţa europeană şi globală.
Sunt trei aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când discutăm despre
implementarea sistemului Bologna: calitatea învăţământului, autonomia universitară,
dezvoltarea istorică a ţării în care se implementează. România mai are un drum foarte lung
până să ajungă din urmă din punct de vedere economic şi al nivelului de trai vârfurile ţărilor
din UE. Din acest motiv, dezvoltarea economică are evident implicaţii şi asupra dezvoltării
sistemului educaţional.

Bibliografie:
Teodor Pătrăuţă, Politici educaţionale europene , Editura Polirom, Arad, 2009

Audit intern - Cultura organizaţională
Prof. Ciulei Florentina
Grădiniţa „Rază de Soare” Târgoviște
1. PREZENTAREA INSTITUŢIEI
Anul înfiinţării: 1969
Locaţie: Str.prof. Alexadru Vasilescu, nr. 7, cod poştal 130066, Târgovişte, România
Date de contact:
Email

razadesoare2006@yahoo.com

Telefon

0245631998

Fax

0245631998

► SCURT ISTORIC
Prin Decizia Consiliului Popular Judeţean nr 526 /69 se deschide în anul 1969
Grădiniţa cu program prelungit nr 8 din Târgovişte, cu un efectiv de 250 de copii, cuprinşi în
8 grupe de preşcolari (3-6 ani)
În anul 1976, dat fiind solicitările de cuprindere a copiilor în grădiniţă, s-a dat în
folosinţă încă un corp de clădire cu 4 săli de clasă, tot cu program prelungit.
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Între anii 2002 – 2003, grădiniţa a funcţionat cu cel mai mare număr de grupe din
istoria ei: 19 grupe (program prelungit şi program normal). Din anul 2000, în unitatea noastră
s-a înfiinţat o grupă de copii cu CES, care aparţine Şcolii Speciale din Târgovişte şi care
funcţionează şi în prezent.
Grădiniţa a avut personalitate juridică de la înfiintare până în aprilie 1982, când a trecut sub
patronatul Combinatului de Oţeluri Speciale Târgovişte până la 1 ianuarie 1997 şi a obţinut
titlul de unitate reprezentativă în perioada în care doamna Petre Dumitra a fost directorul
acestei unităţi.
Amplasată în microraionul 9, lângă Şcoala nr 8, este cea mai mare unitate de
învăţământ preşcolar din judeţul Dâmboviţa. În ţară există doar 2 unităţi preşcolare cu această
arhitectură deosebită (fiecare sală de grupă are sală de mese şi grup sanitar propriu). De-a
lungul timpului, în grădiniţă au funcţionat şi grupe cu orar normal, dar o perioadă foarte scurtă.
În 1968 a fost înfiinţată creşa, care a aparţinut grădiniţei până în anul 2009, iar unitatea
a funcţionat până la această dată sub denumirea Grădiniţa nr 8 cuplată cu creşa.
Începând cu anul 1970, a devenit grădiniţă de aplicaţie a Liceului Pedagogic, azi Colegiul
Naţional Constantin Cantacuzino, unde elevii au susţinut practică pedagogică, îndrumaţi de
educatoare. Cadre didactice din gradiniţă au îndrumat practică pedagogică şi pentru elevele
Colegiului particular Cristian Ersek.
În primul an de funcţionare, grădiniţa avea un efectiv de 16 educatoare la 8 grupe, iar
în prezent, în unitatea noastră funcţionează 16 grupe cu orar prelungit, conduse de un număr
de 33 cadre didactice (32 educatoare, consilier psihopedagogic, director), din care 27 au studii
superioare şi toate sunt titulare ale grădiniţei.
La 21 octombrie 2005, Grădiniţa nr 8 a primit o nouă denumire – Grădiniţa Rază de
Soare, prin numele ei dorind să arate copiilor şi părinţilor ce-i trec pragul căldura, dragostea şi
prietenia universului pur şi curat al acestei vârste în continuă formare.
În prezent, în grădiniţă sunt înscrişi 460 de copii de 3-6 ani care îşi desfăşoară activitatea în
sistem de învăţământ tradiţional (10 grupe) sau în alternativa Step by step (6 grupe).
Evoluţia grădiniţei:
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Asociaţia pentru Părinţi Ghiocel (având statut propriu şi personalitate juridică) a fost
înfiinţată pe 4 octombrie 1999 la iniţiativa grădiniţei, în scopul unei mai bune
colaborări cu părinţii şi îmbunătăţirii bazei materiale şi confortului grădiniţei.
C.R.E.D. (Centrul de Resursă pentru Educaţie şi Dezvoltare) a fost inaugurat la 5
februarie 2010 şi este o unitate de educaţie nonprofit care are ca scop să ofere servicii
complementare celor furnizate prin intermediul grădiniţei; este un centru de informare,
comunicare, formare şi diseminare. Centrul se adresează familiilor cu copii mai mici
de 7 ani din comunitate, personalului didactic şi nedidactic din creşe şi grădiniţe, altfel
spus, întregii comunităţi. C.R.E.D. oferă servicii de: consiliere, educaţie /formare/
perfecţionare a resurselor umane, educaţie pentru copii, educaţie pentru comunitate,
dezvoltare de materiale educaţionale, servicii în vederea realizării campaniilor de
informare şi diseminare.
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Din anul şcolar 2009 – 2010 a luat fiinţă cabinetul de consiliere psihopedagogică, care
are profesor psihopedagog titular şi în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea şi un
profesor logoped
Biblioteca funcţionează încă de la începuturile grădiniţei, îmbogăţindu-se permanent
cu exemplare din foarte multe domenii. Are în prezent înregistrate un număr de 750 de
volume şi materiale didactice. De-a lungul vremii, au fost donate cărţi de către cadre în
2008 de către Biblioteca Judeţeană (25 volume din Enciclopedia lumii vii – în cadrul
proiectului Europa, o nouă şansă pentru viitor.
În 2007, ISJ Dâmboviţa a donat Bibliotecii Grădiniţei Rază de Soare 3.000 lei pentru
achiziţie carte. În cadrul bibliotecii s-au derulat numeroase proiecte în colaborare cu
Biblioteca Judeţeană, Biblioteca Judeţeană pentru Copii şi Biblioteca Şcolii nr 8
Târgovişte.
În Grădiniţa nr 8 a luat fiinţă Centrul metodologic al educatoarelor din Judeţul
Dâmboviţa care a funcţionat în cadrul Programului de pregătire continuă (1998 – 2001),
constând în iniţierea educatoarelor suplinitoare, precum şi în perfecţionarea
educatoarelor calificate.

Grădiniţa nr 8, astăzi Grădiniţa Rază de Soare a însemnat şi înseamnă pentru copii o
a doua casă, personalul care lucrează aici, o a doua familie. În comunitatea locală, grădiniţa
are un loc de referinţă. Copii şi părinţi, generaţie după generaţie au adăugat „flori” în
albumul amintirilor. Pentru copii, drumul vieţii şi al devenirii s-a deschis de la grădiniţă aşa
cum o floare se deshide sub lumina şi căldura soarelui.
2. PLAN DE AUDIT
Instituţia de învăţământ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
“ RAZĂ DE SOARE” TÂRGOVIŞTE

Obiectivele auditului

1.1 identificarea tipului de cultură organizaţională
existent în organizaţia şcolară;
1.2 identificarea obiectivelor pe termen lung şi mediu
ale grădiniţei;
1.3. identificarea congruenţei/lipsei de congruenţă între
obiectivele instituţiei şcolare
şi tipul de cultură
organizaţională;
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GRAFIC DE DESFÃŞURARE AUDIT INTERN

Nr.
crt.
0

Obiectiv

Activităţi programate

Durată

Persoane implicate

1.

2.

3.

4.

1.1. Identificarea
tipului de cultură
organizaţională
existent în
organizaţia
şcolară;

1.1.1 Culegerea datelor
secundare (din
documentele grădiniţei)
şi a datelor primare cu
ajutorul ghidului de
observare şi a ghidului
de interviu.

sept. 2012

director
educatoare

1.1.2 Analiza corelată
informaţiilor obţinute
în urma cercetării.

1.2. Identificarea
obiectivelor pe
termen lung şi
mediu ale
grădiniţei;
1.3 Identificarea
congruenţei/ lipsei
de congruenţă între
obiectivele
instituţiei şcolare
şi tipul de cultură
organizaţională;

1.1.3 Încadrarea într-un
tip de cultură
organizaţională.
1.2.1 Stabilirea
obiectivelor pe termen
mediu şi lung ale
organizaţiei şcolare.
1.3.1Stabilirea
congruenţei/ lipsei de
congruenţă între
obiectivele instituţiei
şcolare şi tipul de
cultură organizaţională
care a fost identificat.
1.3.2 Formularea
propunerilor de
consolidare/ schimbare
a culturii
organizaţionale în
funcţie de concluziile
etapei de analiză.
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nov. 2012

director
educatoare
director

dec. 2012

educatoare
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3. RAPORT DE AUDIT INTERN
3.1. Culegerea datelor
S-au cules date referitoare la aspectul general al organizaţiei, dar şi date legate de
comportamentele întregului personal din grădiniţă.
Directorul a intervievat
personalul grădiniţei, asigurându-se de păstrarea
confidenţialităţii. S-au formulat întrebări pentru a stabili următoarele:
- Informaţii cu caracter general referitoare la organizaţie (obiective strategice, misiune,
componenta consiliului de administraţie, gradul de realizare a indicatorilor etc.);
- Aprecieri asupra satisfacţiei în muncă, sistemului de motivare, sistemului de
comunicare, socializării organizaţionale;
- Aprecieri asupra relaţiilor formale şi informale cu colegii, superiorii ierarhici;
- Mituri, povesti, eroi, actori;
- Elemente de cunoaştere a modului în care a fost fondată organizaţia, istoria acesteia;
- Reguli comportamentale nescrise;
- Consideraţii asupra a ceea ce e important pt. organizaţie;
- Comentarii asupra a ceea ce nu se face ( e interzis) în organizaţie;
- Portretul şefului ideal
- Preferinţe în ceea ce priveşte modul de exercitare a controlului ( permanent, periodic,
ocazional, prin obiective);
- Aprecieri asupra procesului decizional (cine ia deciziile, cum sunt luate decizille etc.)
- Aprecieri asupra punctelor forte/slabe ale organizaţiei;

3.2. Analiza datelor şi încadrarea într-un tip de cultură organizaţională
A. Cu privire la aspectul general al organizaţiei:
► Arhitectura clădirilor (modernă, clasica etc.), starea clădirilor;
Arhitectura grădiniţei este una clasică, în două corpuri separate, clădirea aflându-se
într-o stare relativ bună. Părinţii sunt destul de mulţumiţi cu privire la îngrijirea
spaţiului interior şi mai puţin mulţumiţi faţă de cel exterior. Lipsa amenajării
corespunzătoare locului de joacă, a curţii grădiniţei îi nemulţumește părinţii.
► Mobilarea spatiilor (diferenţe de stil între diferitele spaţii, aspecte particulare mobilier
birouri şefi/ mobilier birouri executanţi etc.)
-

- Interiorul clădirii este amenajat corespunzător, fiecare dintre cele 16 săli de grupă
purtând amprenta echipei de educatoare. Sălile sunt împărţite în centre de activitate, fiind
mobilate şi pavoazate corespunzător cu rafturi, dulapuri, mese, scaune moderne achiziţionate
în ultimii 10 ani, specifice nivelului de vârsta preşcolar. Fiecare sala de grupă ae anexată cîte
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un grup sanitar și o sală de mese cu o capacitate de 25 locuri , există bloc alimentar și magazie
pentru alimente spațioase și corespunzător amenajate,spălătorie, trei oficii pentru debarasare,
cabinete pentru director și contabil, bibliotecă, cabinetul de consiliere psihopedagogică, două
cabinete medicale și un centru de resurse pentru părinți și cadre didactice. Mobilierul este
modern, însă insuficient pebtru spațiile mai sus menționate.
► Afişarea misiunii organizaţiei, a valorilor declarate;
- S-a constatat că anumite cadre didactice cunosc misiunea organizaţiei, fiind afișată
la intrarea în unitate.
Misiunea: Grădinița “Rază de Soare” Târgoviște iți propune:


Asigurarea unui act educațional de performanță, care să contribuie la formarea unei
personalități autonome și creative, la formarea unor copii sănătosi, creativi, eficienți,
activi, cooperanți care să se adapteze ușor la regimul muncii școlare și la orice situație
in viață.



Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală și practica necesară
instruirii și autoinstruirii pe durata întregii vieți



Insușirea cunoștintelelor specifice, a valorilor naționale și universale



Educarea copiilor în spiritul respectarilor drepturilor și libertăților fundamentantale ale
omului, al demnității umane și tolerantei, al schimbului liber de opinii.



Asigurarea părinților că educația copiilor se face într-un mediu sigur,într-o formare
personală permanentă.

► Vestimentaţia membrilor organizaţiei;
- Preşcolarii poartă în zilele festive sau când ies la plimbări sau vizite în oraş semnele
distinctive ale grădinitei- eșarfă galbenă cu simbolul grădiniței.
- Educatoarele nu poartă halate peste ţinuta vestimentară proprie.
- Ajutoarele de educatoare nu poartă halate peste ţinuta vestimentară proprie.
- Asistentele medicale poarta halate albe peste ţinuta vestimentară proprie.
- Îngrijitoarele, bucătăreasa, spălătoreasa şi muncitorii de la bucătărie poarta ţinuta
vestimentară albă (halat, pantaloni, capeline).
► Existenta intrărilor diferite pentru diferite categorii de angajaţi (şefi/ subordonaţi/
copii/părinţi/lucrători în compartimente etc.)
Exista o intrare principală și una secundară pentru copii, părinţi şi personalul didactic în
primul corp și o alta principală în a doilea corp. De asemenea există o intrare secundară pentru
recepție către magazie și alte categori de personal..
► Spaţii disponibile pt. activităţi comune (săli de şedinţe, spaţii pt. fumat etc.);
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Există un singur spațiu disponibil pt. activităţi comune și şedinţele – Centru de
resurse.Spaţii pentru fumat nu exista, deoarece fumatul este interzis în incinta
grădiniţei.
► Materiale expuse la aviziere sau pe pereţii încăperilor (tipuri de mesaje, actualitatea lor
etc.);
- La avizierele din holurile grădiniţei sunt expuse săptămânal sau ori de câte ori este
nevoie (chiar şi zilnic) activităţile pe domenii experienţiale desfăşurate cu preşcolarii, fise de
lucru, desene, picturi, lucrări diverse realizate de copii. De asemenea, educatoarele afişează
anunţuri pentru părinţi, legate de şedinţe la grupă, concursuri, spectacole de teatru etc., dar şi
mulţumiri adresate acestora pentru sprijinul acordat în derularea proiectelor tematice.
- Pe holurile de la intrare sunt afişate permanent programul şi datele de contact ale
grădiniţei şi periodic diverse pliante legate de concursuri, spectacole de teatru şi alte anunţuri
generale- plata contribuţiei de hrană lunară, şedinţe pe unitate, şedinţe ale Asociaţiei de părinţi
sau anunţuri pentru angajari- îngrijitoare, contabil (când a fost cazul).
► Spaţii sociale: cantine, grădiniţe, spaţii amenajate pt. pauză de masă, săli de sport etc.
- Fiecare sala de grupă ae anexată o sală de mese cu o capacitate de 25 locuri pentru
servirea hranei de către prescolari- mic dejun, prânz şi gustare.
- Nu există spaţii amenajate pentru pauză de masă a personalului grădiniţei, de fapt nu
există pauză.
- Nu există sală de sport pentru a desfăşura activităţilor sportive cu preşcolarii, acestea
desfăşurându-se în sala de grupă sau în curtea grădiniţei.
► Amenajarea spațiilor exterioare: flori, arbori etc.
-

Spaţiul exterior este amenjat cu arbori şi ronduri de flori în prima parte a curţii
grădiniţei. Există un tobogan, balansoare, nisipar şi 10 bănci.
În curtea interioară a grădiniţei este amenajata o grădină interioară. Spaţiul este curat,
îngrijit, iarba este tăiată ori de câte ori este nevoie, însă spaţiul exterior necesită să fie
amenajat cu aparate de joacă corespunzătoare, care nu prezintă pericol.

B. Cu privire la comportamente:
► Climat destins/rigid (bună-dispoziţie sau “execut pentru că asta mi se cere”);
- Climatul este unul destins, de bună dispoziţie.
► Comportamente interzise (fumatul în spaţii comune, acces liber în instituţie, exprimarea
unui punct de vedere diferit de al şefului etc.)
- Se interzice accesul în grădiniţă a persoanelor aflate sub influienţa băuturilor
alcoolice sau a celor turbulenţe, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea
şi liniştea publică.
- De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de animale, a persoanelor cu
arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante –
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lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum
şi cu stupefiante sau băuturi alcolice. Se interzice, comercializarea acestor produse în incinta
şi în imediata apropiere a grădiniţei.
- Pentru întreg personalul grădiniţei sunt interzise următoarele (prevăzute în R.I.) :


Să lipsească de la serviciu nemotivat;



Să părăsească locul de muncă pentru rezolvarea problemelor personale;



Să părăsească anticipat serviciul său să plece fără motive temeinice din timpul
programului;



Să lase copiii nesupravegheaţi sau să aibă o atitudine jignitoare faţă de copii, părinţi,
colegi de muncă;



Să întreţină discuţii contradictorii în faţa copiilor, părinţilor acestora sau a altor
persoane străine;



Să împiedice colegii în desfăşurarea activităţilor ce li s-a încredinţat prin fişa postului;



Să bată sau să ridice tonul la copii;



Să trateze cu nepăsare sau indiferenţă problemele copiilor de ordin igienic şi sanitar;



Să sustragă din unitate bunuri materiale, aparţinând copiilor sau unităţii ;



Să pătrundă în incinta unităţii, după ultima oră de program, fără ştirea conducerii
unităţii;



Să înstrăineze bunurile ce aparţin unităţii;



Să fumeze în incinta grădiniţei (curte, clase, holuri, bucătărie, cabinete sau în prezenţa
sau în preajma copiilor);



Să nu respecte normele privind protecţia muncii tehnica securităţii şi prevenirea
incendiilor;



Să introducă şi să consume băuturi alcoolice în unitate.

► Ritualuri de întâmpinare a unui nou-venit;
- Fiecare manager propune ritualuri noi.
► Tipuri de conversaţii la locul de muncă (strict legate de job, personale etc.)
- Conversaţiile la locul de muncă sunt diverse- unele legate de grădiniţă, de ceea ce au
făcut copii pe parcursul zilei, dar şi personale- consilierea familiilor copiilor de către
educatoare, discuţii legate de activitatea de familie a fiecăreia etc.
► Ritualuri de începere a unei zile de muncă (“cafeaua împreună cu colegii”, “intru direct în
pâine”, şedinţe operative etc.)

16

Nr. 16 - mai 2017

- Ziua de muncă începe diferit pentru fiecare categorie de personal, ca urmare a
graficului de muncă, însă există timp şi pentru cafeaua de dimineaţă, atunci când copiii servesc
micul dejun, supreveghindu-i.
- Nu se desfăşoară şedinţe în prima parte a dimineţii, ci cu întreg personalul- de obicei
între orele 13.00-15.00 când dorm copiii.
► Privilegii sau excepţii de la regulă observabile în preajma şefilor importanţi;
- Nu am remarcat asemenea excepţii sau privilegii.
► Modul de raportare la evenimente deosebite cum ar fi rezultate deosebite la examene,
olimpiade, un accident de munca etc. (discuţii colective, şoapte pe la colţuri etc.)
- Rezultatele copiilor sunt premiate festiv, în cadru organizat.
- N-au existat accidente de muncă, însă orice eveniment neprevăzut este discutat şi în
şoaptă, dar şi colectiv.
► Evenimente sărbătorite în comun (zile de naştere, Crăciun, aniversarea organizaţiei etc.)
- Cu ocazia diverselor aniversări, onomastici, sărbători legale, 8 Martie, întregul personal
organizează mese festive în incinta grădiniţei sau la restaurant.
Analizând datele culese cu ajutorul interviurilor, grădiniţă se încadrează în cadrul culturii
de tip ”stână”, mediul fiind perceput ca fiind stabil. Sentimentele de stabilitate şi de siguranță
le sunt asigurate membrilor instituţiei prin respectarea regulamentului intern. Sarcinile sunt
executate la termenele precizate şi de obicei sunt de bună calitate.

3.3. Obiective pe termen mediu şi lung
1. Îmbunatăţirea funcţionalităţii şi esteticii spatiilor, modernizarea şi extinderea spaţiului şcolar
2. Dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice din grădiniţă pentru asigurarea
unui învăţământ de calitate
3. Dezvoltarea unor parteneriate şi proiecte locale, naţionale şi internaţionale care să lărgească
viziunea asupra educaţiei şi să asigure implicarea grădiniţei în viaţa comunităţii
4. Dezvoltarea CDS pentru a răspunde nevoilor copiilor, părinţilor, societăţii şi pentru a creşte
prestigiul grădiniţei
3.4. Stabilirea congruenţei/lipsei de congruenţă dintre obiectivele pe termen
mediu şi lung cu tipul de cultură organizaţională existent în unitatea de învăţământ.
Constatări cu caracter pozitiv (dacă este cazul ):
Dintre cele mai importante valori şi atitudini promovate în grădiniţa noastră enumerăm:
o Responsabilitatea faţă de acţiunile proprii, preocuparea pentru dezvoltarea personală.
o Curiozitatea, acceptarea şi aprecierea diversităţii.
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o Sentimentul demnităţii umane, a valorii personale şi a celorlalţi.
o Justiţia socială, dorinţa de a activa pentru idealurile libertăţii, egalităţii şi respectul
pentru diversitate.
Managementul grădiniței este asigurat de către directorul unității în colaborare cu
Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continua prin participarea la activitatile
Comisiei metodice, a Cercurilor pedagogice si la cursuri acreditate, sau neacreditate,
desfasurate de Casa Corpului Didactic Dambovita sau alte institutii, prin participare la
programele de invatare pe tot parcursul vietii –Comenius, organizate de ANPCDEFP, prin
publicarea de studii de specialitate şi lucrări de cercetare în “Graiul Dâmboviţei” şi “Reflecţii
didactice”, participare la simpozioane naţionale şi internaţionale, dar şi la congrese
ştiinţifice,prin indrumarea de de practica pedagogica pentru elevii Colegiuluil “Constantin
Cantacuzino”- Targoviste.
Relatiile sunt de colegialitate, respect reciproc, munca in echipa.Personalul este bine
pregatit profesional, calificat.Ambianta din unitatea prescolara este placuta si propice
activitatii intelectuale
Situatia materiala si sociala a copiilor este in procent de 80% buna, acestia provenind
din familii organizate. Asociatie de parinti “Ghiocelul ” sustine activitatea prin angajare de
personal (ajutoare de educatoare, profesori de optionale), se implica in actiunile curriculare,
extracurriculare si extrascolare, sprijina copiii aflati in situatii dezavantajate, participa la
imbogatirea bazei didactico-materiale.
Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita
cadrelor didactice.
Cultura unică pentru organizaţia noastră a început să ne intereseze din ce în ce mai mult
deoarece dorim să ne reprezinte valorile culturale, tradiţiile şi normele ce stau la baza actului
didactic.
Toată grădiniţa noastră este o oglindă a muncii noastre. Lucrările copiilor, executate
sub îndrumarea educatoarelor, sunt expuse spre admirare şi decorează grădiniţa într-o notă cu
totul specială. Când deschideţi uşa grădiniţei noastre, universul copilăriei active şi creative vă
va bucura ochii într-un caleidoscop de forme şi culori.
Personalul didactic şi administrativ îşi desfăşoară activitatea cu înalt profesionalism,
cu maximă responsabilitate şi cu mare dragoste faţă de copii.
Prin eforturile deosebite ale cadrelor didactice spaţiile educaţionale stimulează integral
învăţarea copilului şi oferă condiţii moderne de predare/învăţare şi evaluare în învăţământul
preşcolar, iar centrul de resurse metodologice din grădiniţă responsabilizează cadrele didactice
în scopul dezvoltării valorilor personale şi profesionale.
Efectivele de copii sunt organizate pe nivele de vârstă – grupe omogene, asigurând
coerenţa şi continuitatea instruirii şi educaţiei, în concordanţă cu particularităţile individuale şi
de vârstă ale preşcolarilor.
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Alături de noi acţionează părinţii, cu care ne aflăm într-un parteneriat coresponsabil şi
de care ne leagă un scop comun: succesul şcolar.
Sperăm ca personalizarea grădiniţei noastre să influenţeze prin elementele sale de
cultură persoanele/organizaţiile cu care vom intra în contact şi să promoveze un sentiment de
stabilitate şi identitate organizaţională.
Afirmarea grădiniţei noastre până în prezent s-a datorat ofertei destul de bogate, cu
rezultate deosebite în activităţile curriculare şi extracurriculare.
Eficienţa activităţii instructiv-educative şi de management şcolar, se reflectă în
rezultatele obţinute de copii, cuprinderea, şcolarizarea, nivelul cantitativ şi calitativ al bazei
didactico-materiale şi gradul de utilizare în procesul instructiv-educativ, realizările în domeniul
autodotării, folosirea eficientă a spaţiilor de învăţământ, asigurarea cu energie şi combustibil,
aprovizionarea cu alimente a cantinei, organizarea şi desfăşurarea activităţilor
compartimentelor auxiliare, gradul de implicare în viaţa grădiniţei a Consiliului de
administraţie, a comitetelor de părinţi, a comunităţii locale şi a sponsorilor, rolul conducerii în
realizarea unui climat stimulativ care să valorifice colaborarea şi bună înţelegere.
Constatări cu caracter negativ- nu este cazul
Cauze - nu există constatări cu caracter negativ
Consecinţe - nu există constatări cu caracter negativ
Recomandări - nu există constatări cu caracter negativ
3.5. Formularea propunerilor de consolidare/schimbare a culturii organizaţionale
Schimbarea culturii organizaţionale, ca parte integrantă a procesului de dezvoltare
instituţională, se poate realiza atunci când există comunicare, motivare, participare şi formare.
Grădiniţa este un loc de transmitere a unei culturi şi de construcţie culturală care
promovează alternativitatea şi pluralismul, adaptabilitatea şi creativitatea, nondiscriminarea şi
acceptarea diferenţelor, parteneriatul şi co-evoluţia.
Poate fi dificil pentru cineva, atât din interior cât şi din afară, să pătrundă în cultura
organizaţiei, aceasta fiind deseori considerată drept un univers de convingeri, valori şi
concepţii oferite odată pentru totdeauna şi care este rareori declarat ori supus chestionării, mai
ales de cei care au o experienţă limitată în privinţa altor organizaţii sau culturi.
Cu toate acestea, o asemenea înţelegere a comportării colective este esenţială în
situaţiile în care este nevoie ca organizaţia să se adapteze unor condiţii schimbătoare, incluzând
aspiraţiile şi aşteptările membrilor ei.
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Eficienţa metodelor interactive la ora de limba şi literatura română
prof. Cerasela Cociug
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgovişte
Unul din obiectivele majore ale educaţiei este acela de a stârni curiozitatea copiilor
noştri, de a-i determina să caute informaţia, nu de a le oferi o serie de cunoştinţe care le
supraîncarcă memoria şi care, în timp, stârnesc respingerea elevilor faţă de şcoală.
De la întrebarea „cum să-i determin pe elevii mei să le placă limba şi literatura
română?” - născută dintr-o justificată frământare - am încercat să-mi reevaluez strategiile
didactice şi să fiu mai atentă la textele-suport pe care le propuneam copiilor. Am constatat că
metodele active de învăţare au un rol hotărâtor în cadrul procesului instructiv-educativ. Iată
câteva din avantajele pe care folosirea acestor strategii le aduce în îmbunătăţirea calităţii
actului educativ:
- accentuează caracterul formativ al învăţării;
- valorifică experienţa proprie a elevilor;
- îi determină pe elevi să caute şi să găsească soluţii pentru diverse probleme;
- dezvoltă gândirea critică, logică şi independentă, solicitându-i pe copii să facă reflecţii
şi judecăţi de valoare, să compare şi să analizeze situaţii date;
- echilibrează efortul cadrului didactic şi al elevului;
- acordă încredere copiilor în ei înşişi, determinându-i să-şi asume responsabilităţile
ideilor/faptelor proprii;
- stimulează creativitatea şi activează toţi elevii.
Utilizarea metodelor interactive în cadrul orelor de limba şi literatura română necesită
strategii bine elaborate de proiectare, presupune căutarea unor materiale şi introducerea unor
elemente de creativitate în aplicarea metodelor cu scopul de a evita devalorizarea lor prin
repetiţie. De asemenea, profesorul trebuie să fie atent la tehnicile folosite atunci când
organizează dezbateri şi să se gândească la măsuri speciale de diminuare a riscului apariţiei
unor situaţii neprevăzute care ar distruge întreaga activitate. Vom continua cu câteva exemple
practice de aplicare a metodelor active în gimnaziu. În acest scop am preferat să oferim un
text-suport şi să observăm felul în care putem apela la diverse strategii pentru a ne atinge
obiectivele. Astfel, pentru clasa a VIII-a, la conţinutul Genuri şi specii literare. Povestirea
S.F., am ales următoarea operă-suport:
„Pedagogul deschise o uşă, poftindu-i cu un gest larg:
- Veţi vedea o clasă de fete, clasa a VII-a A, le spuse el. Până în clasa a VI-a avem
colective mixte. În clasa a VII-a, când se înfiripă dorinţa cuplului, despărţim fetele de băieţi
pe timp de trei ani. În toată această perioadă dorinţa se coace, aşa că în momentul când fetele
au ajuns în clasa a X-a le reunim într-un colectiv şcolar cu băieţii din clasa a XII-a. Interesant
este că toţi părinţii au înţeles ideea.
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La catedră stătea aşezat un robot-profesor, urmărind preocupat dârele lucioase pe
care le lăsa pe suprafaţa cristalului un melc. La vederea pedagogului, profesorul-robot sări
în picioare şi strigă: "Drepţi!". Elevele ţâşniră în poziţia sus-amintită. Roboţii noştri
observară că elevele nu stăteau în bănci, ci în grupuri, în jurul unor mese însemnate cu litere
şi cifre: C3, B7, T2 etc. Cu surprindere mai văzură că în sala de clasă atârnau într-un colţ
scutece, pantalonaşi, ciorăpei, într-altul era aranjat un bufet de bucătărie, iar lângă uşă era
un coş plin cu gheme şi andrele.
- Se studiază diferenţiat, pe grupe, îi lămuri pedagogul, făcând semn elevelor să-şi
continue munca. Să luăm un exemplu. Ce se studiază la M4? se întoarse el spre profesorulrobot.
- Un moment, spuse acesta, dând melcul la o parte şi deschizând un caieţel. La M4 se
studiază ciorba de potroace! citi el în caieţel.
Se apropiară de masa M4 şi văzură într-adevăr cum o elevă pământeană vioaie,
drăguţă, le explică unor jupiterience durdulii, roşcate cum se face ciorba de potroace. Avea
la dispoziţie tot ce era necesar: gheare de găină, capete, gâturi, pipote, borş etc.
- Aici ce se studiază? întrebă pedagogul, apropiindu-se de masa C3, unde o ochelaristă
saturniană arăta ceva pe o foaie de hârtie unui grup de pământence.
- Ecuaţiile teoriei sistemului binar Herculis, răspunse profesorul-robot.
- Am constatat, spuse pedagogul cu glas scăzut, că, de regulă, elevele extraterestre
sunt excepţionale la matematică, fizică, la ruletă, la toate materiile realiste; în schimb, ele sunt
bâtă la gătit, la croşetat, la flirt, la gospodărie în general. Ale noastre sunt oarecum invers.
De aceea le punem să se-nveţe reciproc. Anul trecut am avut o promoţie excelentă de doici
neptuniene şi două cercetătoare pământene în geometrie plană. N-a fost uşor nici într-o parte,
nici într-alta."
(Ioan Groşan, Planeta mediocrilor, capitolul Cosmic School)
Metode aplicate:
1. BRAINSTORMINGUL(„ASALTUL DE IDEI”) este o metodă ce constă în
formularea mai multor întrebări succesive menite să faciliteze gândirea elevilor şi emiterea
spontană a răspunsurilor. Sesiunea de brainstorming trebuie să respecte câteva reguli: toate
ideile sunt „cunoştinţe”, nicio sugestie nu se critică, membrii grupului vor fi încurajaţi să
construiască pe căile altora, ideea-finală e „produsul” întregului grup.
Metoda poate fi utilizată la începutul orei în scopul captării atenţiei elevilor. Profesorul
le cere acestora să spună la ce se gândesc în momentul în care aud/citesc cuvântul „şcoală”.
Pornind de la răspunsurile copiilor, se va alcătui un ciorchine de idei care să grupeze sintetic
sugestiile elevilor şi care va sta la baza discuţiilor ulterioare asupra textului.
2. METODA CUBULUI este folosită pentru explorarea unui subiect, a unei situaţii.
Prin aplicarea acesteia se oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare
unei abordări complexe şi integratoare. Metoda constă în realizarea unui cub pe ale cărui feţe
se notează cuvintele: descrie, compară, asociază, aplică, analizează, argumentează. Se anunţă
tema pusă în discuţie, se împarte grupul în şase subgrupuri şi fiecare dintre acestea examinează
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tema din perspectiva cerinţei de pe una din feţele cubului. Forma finală a scrierii este
împărtăşită întregului grup.
Cubul poate fi utilizat cu succes la clasa a VIII-a, în momentul dirijării procesului
instructiv-educativ. Metoda poate fi aplicată cu următoarele sarcini de lucru:
a) Descrieţi clasa fetelor din „Cosmic School”
b) Comparaţi portretul elevelor pământene cu acela al elevelor extraterestre
c) Cu cine pot fi asociate elevele extraterestre şi pe ce se bazează această posibilă
asociere?
d) Propuneţi o soluţie care, aplicată în şcoală, poate duce la păstrarea colectivelor
mixte în permanenţă
e) Analizaţi elementele S.F. din text şi explicaţi rolul lor
f) Consideraţi utilă ideea separării fetelor de băieţi în cadrul colectivului de elevi?
Argumentaţi-vă opinia! (4-5 rânduri)
3. METODA FRISCO propune elevilor să joace diverse atitudini faţă de o
problemă. Plecând de la textul-suport, profesorul le cere copiilor să ia atitudine faţă de
finalul operei, faţă de comportamentul unui personaj, faţă de dificultăţile legate de predarea
unui concept etc.
Elevii vor trage la sorţi şi vor trebui să se comporte în conformitate cu rolul pe care-l
au de interpretat. Rolurile sunt:
 CONSERVATORUL – situaţia se poate rezolva; el apreciază meritul
soluţiilor vechi.
 REALISTUL – caută argumente pro şi contra, oferă soluţii.
 EXUBERANTUL – este foarte încântat de situaţie; emite idei originale,
imposibil de aplicat în practică.
 PESIMISTUL – pentru el, problema nu are nicio rezolvare.
 SCEPTICUL – se îndoieşte că situaţia se mai poate rezolva.
După ce am împărţit rolurile pe grupe, copiii au primit următoarea sarcină de lucru:
Pedagogul explică roboţilor că elevele din şcoala lor lucrează diferenţiat, având diverse
sarcini de muncă. Exprimaţi-vă atitudinea faţă de eficienţa studiului diferenţiat (pe grupe),
prin intermediul jocului de rol (conservatorul, realistul etc.).
4. CVINTETUL este o metodă creativă, prin care, în cinci versuri, se sintetizează un
conţinut de idei. Se poate adăuga un desen.
Primul vers este un cuvânt-cheie referitor la discuţie, fiind, de obicei, substantiv.
Al doilea vers este alcătuit din două cuvinte care descriu substantivul în discuţie, fiind
adjective.
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Al treilea vers e alcătuit din trei cuvinte care exprimă o acţiune, fiind, de regulă, verbe
la modul gerunziu.
Al patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect.
Al cincilea vers este un cuvânt prin care se sintetizează cele prezentate.
Cvintetul poate fi utilizat în orice moment al lecţiei (de cele mai multe ori, l-am aplicat
atunci când am dorit să asigur feedbackul şi aveam în vedere categoria personajelor). Li se
poate propune elevilor să realizeze un cvintet pe tema şcolii sau pe tema profesorului-robot.
5. DIAGRAMA VENN este o metodă care presupune realizarea unei reprezentări
grafice a două obiecte în ceea ce au asemănător şi diferit. De exemplu, copiii pot fi solicitaţi
să identifice asemănările şi deosebirile dintre elevele extraterestre şi cele pământene sau li se
poate da ca sarcină de lucru realizarea unei comparaţii între şcoala lor şi cea prezentată în
„Planeta mediocrilor”, de I. Groşan.
ASEMĂNĂRI

Eleve
Pământene

Eleve
Extraterestre

6.ŞTIU, VR
TT

6. ȘTIU, VEAU SĂ ŞTIU, AM ÎNVĂŢAT este o strategie de conştientizare de către
elevi a ceea ce ştiu (sau cred că ştiu) referitor la un subiect şi totodată a ceea ce nu ştiu (sau nu
sunt siguri că ştiu) şi ar dori să ştie/să înveţe. Metoda poate fi folosită în prima parte a lecţiei
pentru a realiza actualizarea vechilor cunoştinţe sau pentru a enunţa obiectivele orei. Pe
parcursul lecţiei, copiii devin parteneri activi în învăţare şi li se dezvoltă încrederea în ei înşişi.
Metoda poate fi aplicată astfel: profesorul îi roagă pe elevi să completeze primele
rubrici ale tabelului de mai jos, raportându-se la opera epică cu caracter S.F. În acest fel vor fi
reactualizate trăsăturile genului epic şi vor fi anunţate obiectivele pentru lecţia ce urmează a fi
predată – Testul S.F.

ŞTIU
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Acestea sunt doar câteva exemple de metode active din multitudinea celor care pot fi
utilizate în cadrul orelor de limba şi literatura română. Aplicarea lor trebuie adaptată
particularităţilor de vârstă şi posibilităţilor cognitive ale elevilor. De asemenea, este necesar să
ţinem cont de obiectivele şi de conţinutul programelor şcolare. În final, toţi avem de câştigat:
elevii învaţă să abordeze corect subiecte din diverse probleme, să ia atitudine, să-şi asume
responsabilităţi, să înţeleagă că pentru realizarea unei sarcini de grup au nevoie unii de alţii,
iar profesorii câştigă un anume tip de experienţă, satisfacţie profesională şi îşi dezvoltă
capacitatea de a reflecta la ceea ce se întâmplă în timpul orei sale, la felul cum predă şi cum
evaluează.
Până la urmă, lecţiile în care se folosesc metode interactive dau roade şi au o serie de
valenţe educative: valorizează fiecare copil, favorizează dezvoltarea gândirii critice şi creative,
valorifică experienţa proprie a elevilor, stimulează încrederea în forţele proprii şi comunicarea
cu cei din jur, activează întregul colectiv de copii, creează o relaţie de cooperare şi colaborare
între profesori şi elevi.

Bibliografie:
1. BĂRBOI, Constanţa - Metodica predării limbii şi literaturii române în liceu,
Bucureşti, E.D.P., 1983;
2. Ghid de evaluare - Limba şi literatura română, Bucureşti, Editura Aramis, 2001;
3. SECRIERU, Mihaela - Didactica limbii române, Iaşi, 2003.

Cartea - prietena copiilor. Educație prin carte și pentru carte
prof. Croitoriu-Dumitru Gianina
Școala Gimnazială Nr.2 Piatra-Neamț

Motto: Cartea -”cea mai complicată și cea mai măreață minune dintre minunile create de
omenire în calea ei spre fericire” (Maxim Gorki)
Ce loc ocupă cartea în viața multora dintre noi?
Mi-e teamă să răspund sau mai degrabă rușine: Ultimul! ...da, așa cum ați gândit, de
altfel, mulți dintre dumneavoastră.
E un răspuns descurajator dar, din fericire, doar parțial adevărat pentru că cei mai mulți
am înțeles că fără carte, adică fără cunoaștere, ne-am întoarce la stadii primare. Am înțeles mai
ales că ”adevărata putere este cunoașterea iar cartea este una din uneltele ei cele mai
productive”
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Cu vreme în urmă, nu era necesar să ne întrebăm ce rost are cartea. Ea stăpânea suverană
tărâmurile cunoașterii. Azi, concurenți îi sunt calculatorul și internetul cu un nou și modern
suport al informației, cu mult mai atractiv decât filele unei cărți tradiționale, dar capabile de a
emoționa. Radioul, televiziunea, filmul, calculatorul și celelalte mijloace noi de informare și
divertisment nu pot înlocui niciodată calea cea mai sigură către cultură care este lectura atentă,
permanentă și sistematică. Pot înțelege progresul stiinței dar consider că noi, educatorii, avem
datoria de a trezi și educa dragostea față de carte, de a incita curiozitatea copiilor de a cunoaște,
de a ști, de a căuta și de a se instrui.
Cartea, fenomen miraculos care a străbătut mileniile culturale ale umanității, a rămas
unul dintre cele mai frecvente mijloace de autoinstruire, de formare a omului societății
moderne.
Asimilarea unor cunoștințe fundamentale din diverse domenii trebuie să orienteze setea
elevilor de cunoaștere spre noi achiziții ceea ce presupune în mod necesar dobândirea unor
tehnici ale muncii intelectuale cu cartea. Miracolul cărții stă în zăbava frumoasă și folositoare
a lecturii, în bucuria de a fi cititor adică victorios în lupta cu uitarea și neștiința.
În prezent copilul își petrece timpul mai mult singur decât cu părinții care sunt mereu
plecați, mereu ocupați, refugiindu-se în lumea televizorului și a calculatorului. Sarcina
educatorului este de a face din carte prietena copiilor, adică o prietenă care nu-l lasă să fie
singur, să fie înfrânt, nu îl trădează și îl apropie de oameni. Citind și numai citind, copiii vor
învăța să înțeleagă, să judece, să critice, să respecte, să iubească, să ocrotească semenii dar și
animalele și mediul înconjurător.
”Lectura- spunea istoricul Nicolae Iorga- joacă un rol mare în viața copiilor, un rol mai
mare decât în viața celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire
aproape toată viața și influențează asupra dezvoltării ulterioare a copiilor.” Iar Alexandru
Vlahuță spunea că: ”Ar fi de nespus de mare folos ca învățătorul să-și părăsească morga
magistrală și să coboare lângă elev, să stea prietenește cu el de vorbă, să-i soarbă atenția și săi lumineze frumos și potrivit cu mintea băiatului, înțelesul fiecărei fraze dintr-o bucată de
lectură și să-i arate cuprinsul, tăria și nuanța fiecărei vorbe. Nimic să nu treacă necercetat și
nepriceput. Copilul va simți cu încetul viața limbii pe care o vorbește, mintea i se va dezmorți
și va începe să lucreze de la sine.”
Dorind să redau cărții locul pe care îl merită, să apropii și să educ elevii în spiritul
prețuirii acesteia am început prin a crea în clasă mediul necesar. Pe trei rafturi ale unui dulap
pe care îl aveam în clasă am pus cărți (obținute prin fonduri proprii) de literatură specifice
vârstei, culegeri de exerciții gramaticale, de matematică și dicționare. Elevii au completat
minibiblioteca cu cărți aduse de acasă. Am numit un bibliotecar dintre elevii care aveau o bună
colaborare cu Biblioteca Județeană ”G. T. Kirileanu” din Piatra-Neamț. Am determinat astfel
elevii să citească pentru a-și completa cunoștințele și pentru a reuși să-și pregătească mai bine
temele.
Am sărbătorit lunar câte un scriitor din cei mai îndrăgiți, cunoscuți și citiți de elevi:
Mihai Eminescu, Ion Creangă, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Tudor Arghezi, George
Coșbuc, Mihail Sadoveanu, Vasile Alecsandri, George Topârceanu prin realizarea unor
portofolii: ”Călătorie în Dumbravă”, ”În lumea lui Nică”, Natura oglindită în poezie”. În clasă
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am afișat o planșă ilustrată cu chipul și date biografice despre fiecare autor sărbătorit.
Realizarea portofoliilor s-a făcut cu multă plăcere. Lucrând individual, în perechi sau în echipă,
pe nesimțite, copiii reușesc să îndrăgească tot mai mult cartea.
Un rol deosebit l-au avut vizitele la casele memoriale ale lui Calistrat Hogaș, Mihail
Sadoveanu, Vasile Alecsandri sau Ion Creangă care au făcut să crească interesul copiilor pentru
scrierile acestora.
Elevii mei au participat cu plăcere la diverse activități organizate în colaborare cu
Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” din Piatra-Neamț. Dintre cele mai deosebite amintesc
șezătoarea muzical-literară ”În lumea poveștilor lui Creangă” și dramatizarea după povestea
lui Ion Creangă ”Prostia omenească”. Prin aceste activități am căutat să conduc elevii în lumea
cărții, acolo unde cartea e, de fapt, la ea acasă.
În cadrul disciplinei opționale ” Trăistuța fermecată”-teatru pentru copii, am pus în
scenă dramatizări după texte cunoscute și îndrăgite ale lui Ion Creangă: ”Fata babei și fata
moșneagului”, ”Prostia omenească” și Ion Luca Caragiale- ”Un pedagog de școală nouă”. Am
atras astfel simpatia și dragostea elevilor față de operele marilor scriitori și i-am determinat să
citească și alte scrieri.
În scopul cultivării respectului pentru carte și creării de către elevi a unor texte
literare, am încercat realizarea unei cărți.Am urmărit următoarele etape:
Educație pentru carte și prin carte
Motto: ” Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”
Tudor Arghezi
- crearea unei cărți de către elevii clasei a IV-a
- coordonator și propunător: prof. Croitoriu-Dumitru Gianina
- perioada de realizare: aprilie-mai
Obiective urmărite:
-recâștigarea statutului cărții ca obiect cultural și educațional;
-formarea de deprinderi și competențe la elevi pentru utilizarea cărții ca instrument de
dezvoltare personală;
- stimularea interesului pentru lectură și respectului pentru carte:
- crearea unor texte literare de către elevi.
Teme propuse:
- Anotimpuri
- Copilul și lumea lui
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- Natura
-Animalul preferat
-Școala
- Familia
Tema aleasă: Anotimpuri-Vara
Titlul cărții (propuneri):
”În asteptarea verii”
” Vara, a doua fiică a anului”
”Vara cea luminoasă”
”Buburuza”
Titlul cărții (ales): ”Vara, a doua fiică a anului”
Propuneri de conținut:
- motto
- descriere
- poezii culese din cărți citite
- poezii create
- desene
- 1 iunie-prima zi a verii dar și ziua noastră.
Recomandări de lectură:
Poezii: Vasile Alecsandri, Marin Sorescu, Tudor Arghezi, George Topârceanu, Otilia
Cazimir
Proză: Ion Creangă, Mihail Sadoveanu.
Colectivul de redacție:
Prof. Croitoriu-Dumitru Gianina-redactor șef
Pintilie Carmina- redactor
Cârjă Răzvan- tehnoredactare computerizată.
Cartea a fost lansată la Biblioteca Județeană ”G. T.Kirileanu” pe data de 1 iunie.
Realizarea cărții a fost o experiență nouă și în urma efortului depus de elevi, cu siguranță vor
aprecia și respecta mai mult cartea.
Prin toate aceste activități, elevii mei au dobândit gustul lecturii iar cartea a devenit
una din preferințele lor în timpul liber. Educatorilor nu le rămâne decât să găsească căile
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potrivite care să descopere valențele acestui minunat instrument de lucru și de a-l pune la
îndemâna copiilor.
Bibliografie:
1. Cerghit Ioan- Perfecționarea lecției în școala modernă, București, Ed. Didactică și
Pedagogică, 1993
2. Parfene Constantin –Literatura în școală, Ed, Universității”Al. Ioan Cuza”, Iași, 1997
3. Stoica Ion- Puterea cărții, Ed. Ponto, Constanța, 2005

Cunoașterea copilului și relaționarea în educația timpurie
prof. Grigore Maria și Cristescu Corina
Grădinița PP Nr. 13 Târgoviște
Ce este OBSERVAREA PSIHOPEDAGOGICĂ?


Constă în urmărirea intenționată și înregistrarea sistematică a comportamentului unui
copil;



Această metodă este eficeintă pentru a determina ”ce”, ”cât” și ”cum” învață copiii.

Necesitatea cunoașterii psihologice a copilului:
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Oferă educatoarelor aspecte esențiale și diferențiale ale manifestărilor de
comportament cu ajutorul unor itemi formulați anterior;



Constituie baza planificării activităților specifice pentru fiecare copil, acordând atenție
dezvoltării fizice, socio - afective și cognitive;



Contribuie la înregistrarea progresului copilului;
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Ajută la culegerea de informații pentru diagnoză;

Înregistrarea este procesul documentării activității observate sau a comportamentului
urmărit. Aceaste informații le obținem prin observare, încă de la venirea copilului în grădiniță,
prin interacțiunea cu grupa de copii, de la părinți și toate persoanele care înteracționează cu
acesta. În funcție de contexul educațional, observările sunt uneori informale și nu includ
înregistrarea; alteori, ele se fac cu scop precis, pentru a ne documenta.
Cunoașterea copilului necesită timp și anumite competențe din partea educatorului:


Să facă observații obiective;



Să-și construiască instrumentele necesare pentru înregistrarea informațiilor;



Să dea acestora o interpretare pertinentă.

OBSERVAREA UNUI COPIL IN SAPTAMANA 14 -18.11.2016
D.K.
(3 ani si 5 luni)
Prezenţa K. în sala de clasă este o plăcere pentru noi, deoarece este un copil vesel și
energic, care are tot timpul zâmbetul pe buze. Este sociabilă și comunicativă, reușind să
stabilească ușor relații de prietenie. Se joacă atât cu fetele, cât și cu băieții, iar prietenii ei sunt:
T., D., S. și A.
K. respectă regulile de igienă individuală, utilizează corect toaleta și mănâncă de obicei
fără ajutor (este ajutată de educatoare decât atunci când este obosită), se îmbracă și se dezbracă
de hăinuțe (este ajutată decât când scoate bluza) și le aranjează pe scaun.
In cadrul "Intâlnirii de dimineață", îi place foarte mult să povestească ce a făcut în ziua
anterioară, dar și să prezinte aspecte legate de tema săptămânii. Precizează ziua și anotimpul
în care ne aflăm și completează "Calendarul naturii". Cunoaște numele tuturor colegilor și
precizează care coleg lipsește. K. are un vocabular bogat și folosește, în exprimare, fraze și
propoziții lungi, cu multe cuvinte descriptive.
Se mută cu uşurinţă de la un centru de activitate la altul, fără a avea nevoie de ajutorul
educatoarei. Ştie să denumească şi să folosească corect materialele şi instrumentele de lucru
puse la dispoziţie. Centrele de activitate pe care le preferă sunt: "Joc de rol" (unde ii place
foarte mult sa se joace "De-a doctorul", "De-a gospodinele", "La magazin", dar ii place foarte
mult si sa realizeze dramatizari dupa povestile cunoscute, completandu-le intodeauna cu
elemente noi si creative), "Manipulative"(unde îi plac foarte mult puzzle-urile) și "Știința"
(unde îi place mult să sorteze animalele).
Abilităţile ei motrice, în ce priveşte musculatura fină sunt bine dezvoltate, ştie să rupă
hârtia în bucăţi mari şi mici, lipeşte cu uşurinţă, folosind corect pasta de lipit.
Memorează cu ușurință poeziile și cântecele, reușind să-i ajute și pe ceilalți colegi, care
nu le-au aprofundat suficient. Urmărește linia unei povești concomitent cu imaginile și reușește
să clasifice obiectele după criteriile date: formă, marime, culoare. Identifică formele
geometrice cerc și pătrat.
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LUNI 14.11.2016
La centrul “Știință”, K. a observat liber materiale din natură: castane, nuci, frunze,
alune, ghinde, semințe de diferite feluri. Pentru a observa detaliile, a folosit lupa. A sortat
semințele și le-a așezat în diferite recipiente. A pus ghindele într-un coș și a spus copiilor că a
găsit mâncare pentru Chip și Dale.
MARTI 15.11.2016
K. cunoaște figurile geometrice (cerc și patrat) și le sortează după criteriul dat (culoare,
mărime). Astăzi la centrul “Manipulative”, K. a ales cercurile din mulțimea figurilor
geometrice și le-a sortat dupa mărime. Cercurile mici le-a pus deoparte și le-a folosit mai târziu
la “Joc de rol” în loc de bani, pentru a cumpăra cașcaval șoriceilor.
MIERCURI 16.11.2016
K. îi place foarte mult să picteze, dar îi este foarte teamă să nu se murdărească. Când
am anunțat-o că astazi vom picta o pisică, inițial a spus că ea nu va picta. I-am explicat că vom
picta cu bureți și nu ne vom murdări, iar după 5 minute a venit să picteze cu noi. K. i-a plăcut
foarte mult și după ce a pictat pisicuța a mai cerut să picteze și altceva.
JOI 17.11.2016
K. este un copil activ, iar jocurile de mișcare și dansul reprezintă prilej de bucurie
pentru aceasta, deoarece îi satisface nevoia de mișcare.
Astăzi, în cadrul jocurilor de mișcare, a cerut să dansăm pe melodiile: “Gummy Bear”
și “Rățuștele” .
VINERI 18.11.2016
Astăzi la centrul “Joc de rol”, K., împreună cu prietena ei, A., a inițiat jocul “Șoricelul
și pisica”:
K- Ieși, șoricel!
A- Nu, că mă mănânci!
K- Dar, eu vreau!
A- Nu vreau să mă mănânci!
K- Dar nu te mănânc! Vreau doar să ne jucăm! Șoricelul și pisica nu sunt prieteni, dar noi
da… Suntem prietene mereu! Da?
Centrarea procesului educațional asupra copilului presupune preocuparea permanentă
a educatoarelor pentru cunoașterea copilului ca individualitate și adaptarea programelor de
formare la profilul individual al subiectului supus educației.( A.Glava, C. Glava, 2002). Fiecare
copil reprezintă o provocare pentru educatoare, de a găsi soluții, de a răspunde nevoilor
afective, de cunoaștere, de acțiune și de afirmare a individualității.
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Şcoala românească între tradiţie şi modernitate
prof. Crișan Mariana
Școala Gimnazială Nr. 1 Dej, Cluj
„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punc
de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile
generale date de cărţile de metodologie.”( Gaston Mialaret) .
Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale,
se pune accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implica probleme organizatorice,
procedurale şi materiale. Astfel apare termenul de „tehnologie didactică”, care acceptă două
puncte de vedere; primul se referă la ansamblul mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în
practica educativă, iar al doilea se referă la ansamblul structural al metodelor, mijloacelor de
învăţământ, al strategiilor de organizare a predării-învăţare, puse în aplicaţie, în strânsă
corelare cu obiectivele pedagogice, conţinuturile transmise, formele de realizare a instruirii şi
modalităţile de evaluare.
Devin profesori „excelenţi” acei profesori care ştiu cum să le capteze elevilor atenţia şi
să le-o menţină pe tot parcursul lecţiilor, să formuleze cu claritate competenţele urmărite în
cadrul fiecărei activităţi didactice, să reactualizeze cunoştinţele anterioare necesare învăţării,
să predea accesibil şi convingător noile cunoştinţe, să creeze situaţii de învăţare adecvate, să
dirijeze învăţarea şi să obţină feed back, ori de câte ori este nevoie, să evalueze prin metode
variate.
Aspirațiile elevilor, valorile morale și intelectuale prețuite de ei, acționează asupra
personalițății, încă maleabile, a acestora, făcându-i să capete atributele spre care tind și pe care
le valorizează. Neavând însă opinii ferme și un sistem propriu de valori, copilul le împrumută
deseori de la adulți. Ceea ce va prețui profesorul va prețui și el, conștient sau involuntar.
Cadrele didactice creative determină dezvoltarea creativității elevilor fără eforturi speciale, iar
secretul constă în transferul setului de valori propice acesteia de la profesor la elev.
Creşterea ponderii metodelor activ-participative nu înseamnă renunţarea la metodele
clasice de învăţământ, la cele de transmitere şi asimilare a informaţiei.
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Un stil modern şi actual este cel creativ, dispus să încerce noi practici, noi procedee
moderne de stimulare a creativităţii.
Elevii construiesc cunoştinţe pe baza a ceea ce deja cunosc sau cred. Formulează noile
cunoştinţe prin modificarea şi raţionalizarea conceptelor lor curente şi prin adăugarea de noi
concepte la ceea ce cunosc deja .
Pentru dezvoltarea gândirii critice la elevi este necesară parcurgerea următorilor paşi:
J. Etapa de evocare: elevii sunt solicitaţi să-şi amintească ceea ce ştiu în legătură cu tema
ce urmează a fi abordată.
K. Etapa de realizare a sensului: înţelegerea reprezintă sensul distinctiv al gândirii.
L. Etapa de reflecţie: în care elevii rezolvă sarcini de lucru, primesc feed-back din partea
colegilor şi a învăţătorului.
Utilizarea lucrului în grup solicită elevilor să discute materia învăţată, astfel încât
colegii să se verifice între ei şi să înveţe unii de la alţii.
Pentru toate situaţiile în care am întâlnit dificultăţi în înţelegerea unei noţiuni am apelat
la jocul didactic. Experienţa mi-a demonstrat că elevii sunt mai receptivi, îşi ascut simţurile
în momentul când aud cuvântul,, joc “.
Jocurile didactice pot fi utilizate la toate obiectele de învăţămînt şi pot fi clasificate
astfel:
 după scopul lor ;
 după materialul utilizat;
 după modul de organizare a participanţilor acestea pot fi: individuale, colective, în
perechi, pe grupe, sau pe echipe ;
Tabelul predicţiilor prin această metodă elevii anticipează derularea evenimentelor
care vor fi prezentate în text, pornind de la câţiva termeni-cheie care vor apărea în text sau
povestire.
Text suport: Greierele şi furnica
Dasălul citeşte primul fragment:,, Greierele a cântat cu chitara toată vara. În acest timp,
furnica muncea de zor. Îşi aduna tot felul de boabe .
-

Mai lasă munca! Te temi că vei muri de foame? Îi spune greierul.”
Ce credeţi că se va întâmpla?

Ce s-a întâmplat cu adevărat?

Elevii fac predicţii. Se citeşte al doilea fragment, se completează rubrica cu ce s-a
întâmplat cu adevărat. Se cere să se facă predicţii pentru următorul fragment:,,Vremea a trecut
şi a venit iarna. Timpul cântatului a trecut. Greierelui i se face foame. Intră în cămara de
alimente. Aceasta este goală. Pleacă la vecina sa.
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Dragă furnică, te rog să-mi dai ceva de mâncare, cu împrumut.”
Se completează a doua linie a tabelului cu predicţiile elevilor. Se citeşte al treilea
fragment, se completează ultima linie şi se revine asupra predicţiilor făcute .
,,Furnica se încruntă şi îl întreabă ce a făcut toată vara. Greierele lasă capul în jos, apoi
pleacă acasă supărat.”
Se realizează o citire în lanţ şi selectivă a textului.
Cvintetul este o poezie în cinci versuri cu ajutorul căreia se sintetizează şi condensează
informaţiile incluzându-se şi refecţii ale elevilor care pot lucra individual, în perechi sau în
grup. El are următoarea structură:
 Primul vers – cuvântul cheie (substantiv );
 Al doilea vers – două cuvinte (adjective ) care descriu subiectul poeziei;
 Al treilea vers – trei cuvinte , verbe la gerunziu care exprimă acţiuni;
 Al patrulea vers – patru cuvinte care exprimă sentimentele autorului faţă de subiectul
abordat;
 Al cincilea vers – un cuvânt care exprimă esenţa subiectului ;
a) Text suport : ,,Toamna“ , de Octavian Goga : b) Text suport :,, Colindătorii “, de George
Coşbuc
Toamna
argintie,plumburie

Colindătorii
tineri, zglobii

brumând, uscând,tremurând

cântând, vestind, urând

suflă vântul fară milă

anunţă naşterea lui Iisus

recolte.

mesagerii.

Cubul este o tehnică prin care se evidenţiază activităţiile şi operaţiile de gândire
implicate în învăţarea unui conţinut. Poate fi aplicat individual, în perechi sau grupuri mici
pentru abordarea şi tratarea complexă a unei situaţii. Pe cele şase feţe ale cubului există
instrucţiuni de tipul:
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Descrie!



Compară!



Asociază!



Analizează!



Aplică!



Argumentează! (pro sau contra )

Nr. 16 - mai 2017

Text suport: ,,Heidi , fetiţa munţilor”, de Johanna Spyri:
ARGUMENTEAZA Spune-ți părerea:
De ce Clara nu ar fi vrut să plece niciodată din munți,de la Heidi?
APLICA - Completează enunţurile următoare cu explicaţiile corespunzătoare din text:
Heidi voia să vadă dacă ………
Clara a rămas în tovărăşia ……
Fetiţa pusă pe picioare a reuşit ……
Bucuria copiilor a fost atât de mare încât ……
ANALIZEAZA substantivele din propozitia:
,,Peter se intinse la soare si, mangaiat de razele calde ,adormi.’’
ASOCIAZA (Uneste cuvintele cu inteles asemanator si pe cele cu sens opus):
1. Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles:

2. Leagă cuvintele cu sens opus:

cupolă

gingaş

liniştit

slab

sfios

poiana

încet

agitat

pajişte

boltă

a se apropia

a se trezi

splendoare

a reuşi

a ridica

tare

suav

minunăţie

a adormi

a se depărta

a izbuti

timid

cu putere

a coborî

COMPARA pe HEIDI cu CLARA (diagrama VENN)
DESCRIE insusirile lui Heidi ( într-un CIORCHINE)
Sau un alt tip tradiţional:
Se citeşte lecţia în lanţ, selectiv, pe roluri punctându-se următoarele aspecte:
* Semnificaţia cuvintelor deosebite, cheie, din fiecare fragment;
* se va desprinde mesajul textului – prietenia;
* se vor prezenta cele trei personaje;
* discuţii pe marginea textului;
* se citeşte şi se realizează împărţirea textului pe fragmente;
Câte alineate are textul?
Câte linii de dialog sunt în text? De ce s-au folosit?
Găsiţi în text cuvinte sau expresii care sugerează frumuseţea poieniţei:
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(bolta albastră =pacea, liniştea; tufele de ţintaură; iarbă grasă =moale, plină de sevă, hrănitoare
pentru animale; iarba presărată cu clopoţei şi albăstrele =frumuseţe, gingăşie, parfum; parfum
suav şi îmbietor =mirosul proaspăt, fin, delicat al naturii, al muntelui)
Sarcina surpriză – completarea rebusului da le A la B veţi descoperi mesajul textului
Definiţii:
1.Animalele care pasc în poiană......capre;
2. Nu plutea nici o dâră de ......nor;
3. Plantă medicinală admirată de Heidi......ţintaura;
4. Parfumul era suav şi .......îmbietor;
5. Locul unde se petrece întâmplarea.....munte;
6. „Clara, trebuie să vezi şi tu aceste ......splendori;
7.Clara a căzut de pe ........scaun;
8. Băteau cu putere în piepturile copiilor.....inimi;
9. Clara învaţă să facă primii......paşi.
Ce proverbe despre prietenie cunoaşteţi?
Prietenul la nevoie se cunoaşte.
Prietenul nu se cumpără cu bani.
Prietenul adevărat este cel care te sfătuieşte de bine, iar nu cel care îţi laudă
nebuniile.
Tehnica celor şase pălării acest joc de roluri ne propune să împărţim felul în care
gândim în şase categurii fiecare simbolizată de o pălărie de altă culoare. Vom analiza de fiecare
dată ce pălărie purtăm în acel moment.Vom obţine o privire clară şi un răspuns ferm la fiecare
din problemele noastre.
Pălăria roşie – ne cere să luăm în considerare emoţiile şi intuiţia;
Pălăria galbenă – ne cere să vedem beneficiile;
Pălăria neagră – ne aduce în atenţie problemele şi criticile;
Pălăria verde – ne trimite spre idei şi propuneri noi;
Pălăria albastră – ne invită la o coordonare a întregului proces al gândirii;
Pălăria albă – ne exprimă neutralitatea, obiectivitatea,prezintă fapte,informaţii;
Text suport:,, Omul de zăpadă“, de Iuliu Raţiu:
Joc: ,,Căciuliţa lui Moş Crăciun îşi modifică culoarea!. Descoperă motivul şi ajută-l pe
moşul cel drag să afle răspunsul! Alege-ţi căciuliţa preferată şi dă-i moşului şi un răspuns
desenat!
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Căciuliţa roşie : Ce îţi place cel mai mult în textul ,,Omul de Zăpadă? “ De ce?
Căciuliţa albă : Despre ce este vorba în textul,,Omul de Zăpadă?”
Căciuliţa neagră : De ce este supărat Omul de Zăpadă?
Căciuliţa galbenă : Explică de ce lacrima omului de Zăpadă era de fericire şi nu de
tristeţe .
Căciuliţa albastră : Ce ajutor îi dă băiatul Omului de Zăpadă?
Căciuliţa verde: Imaginează-ţi o împăcare a Omului de Zăpadă cu acei copii răi care lau supărat!
Profesorul trebuie să deprindă măiestria de a le combina şi a le demonstra eficienţa şi
aplicabilitatea în diverse experienţe de învăţare, înclinând balanţa în favoare celui modern,
mult mai uşor acceptat de elevi.
Bibliografie:
Steele,Jeannie., Meredith, Kurtis S., Temple, Charles. Lectura şi scrierea pentru
dezvoltarea gândirii critice- volumul I, Centrul Educaţia 2000+, Editura Gloria, Bucureşti,
2000.
Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
Oprea, Crenguţa- Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2008
Albulescu I. , Albulescu M. , Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane,
Ed.Polirom, Iaşi, 2000
Dulamă, Maria Eliza, Strategii didactice, Ed. Clusium, 2000

Rolul basmelor și poveștilor în educația copiilor
Prof. Crina-Manuela Dan
Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Satu Mare
La vârsta copilăriei, poveștile și basmele sunt mai mult decât simple istorisiri. Ele
reprezintă un instrument foarte important aflat la îndemâna părinților, pentru a stimula
dragostea de lectura si cărți, curiozitatea intelectuală a micuțului, dar și un instrument pentru a
consolida legătura afectivă copil-părinte.
În această etapă de vârstă se fixează principalele valori și modele de viață, iar copilul
se identificăcu personajul care corespunde modelului educațional existent.Personajele din
basme ne însoțesc în anii copilăriei și ne oferă modele pe care să le urmămîn viața adultă.
Poveștile joacă un rol foarte important din punct de vedere educativ. Prin intermediul
poveștilor, copilul descoperă lumea și se poate plasa în situații de viață în afara contextului
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familial. Prin lupta dintre bine și rău și situațiile conflictuale întâlnite, copilul învață strategii
de viață, descoperă consecințele unor fapte și atitudini și își însușește comportamente sociale
pozitive. Fără a fi obligat să treacă printr-o experiență negativă, copilul poate învăța astfel să
descopere lumea din jur, oamenii și modul în care aceștia acționeazăîn diferite situații de viață.
Multe dintre poveștile pentru copii semnalează la nivel metaforic lupta dintre bine și rău,
identifică principalele tipologii comportametale, precum și modul în care anumite situații
concrete de viațăîși pot găsi rezolvarea.
În ”Capra cu trei iezi”, copiii înțeleg prin intermediul metaforei faptul că până la o
anumită vârstă trebuie să asculte și să respecte sfatul părinților pentru a evita pericolele
iminente. Această povestire este plină de exemple educative prin care copilul este expus în
plan imaginar unor primejdii cu care se confruntă atunci când iese din cuvântul părinților.
”Scufița Roșie”, de asemenea, vorbește despre riscul și primejdiile cu care ne putem confrunta
atunci când ne abatem de la drumul stabilit pentru a ajunge la un obiectiv. Finalul acestor
povești aduce întotdeauna soluția salvatoare prin implicarea factorilor educaționali,
reprezentați de familie și ceilalți formatori din viața copilului.
Poveștile stimulează dorința de cunoaștere, imaginația și creativitatea copilului.
Contextul narativ al basmului facilitează accesul copilului la cuvinte și expresii noi,
permite înțelegerea sensului unor cuvinte abstracte sau metaforice, dezvoltând astfel limbajul
și gândirea. Imaginația și creativitatea joacă un rol important în viața copilului pentru că ea
este cea care îl ajută pe copil să stabilească o legătură între lumea sa internă și cea externă, să
își construiască propria imagine de sine și să dezvolte pe viitor strategii de succes pentru
rezolvarea problemelor și identificarea soluțiilor.
În basmele fantastice, copilul descoperă existența unor lumi complexe, ce sunt
guvernate de reguli și principii. Astfel, copilului îi este activat interesul pentru înțelegerea și
fixarea unor concepte care altfel ar fi fost foarte greu de înțeles. Atunci când zmeul cel mare
din” Greuceanu” a furat de pe cer soarele și luna, copilului îi va fi stârnit interesul să descopere
funcționalitatea universului. El va întreba, de exemplu, cum se ajunge la soare, cum este format
cerul sau ce este luna. Educatorii în aceste situații trebuie să reacționeze pozitiv în sensul
explicării acestor concepte, în funcție de vârsta și cunoștințele deja existente.
Poveștile îmbogățesc viata afectivă a copilului, prin intermediul acestora copilul
ajungând să trăiască alături de personaje, din punct de vedere afectiv, experiențele la care
acestea sunt supuse și să învețe să își exprime propriile emoții în funcție de contextul și
desfășurarea povestirii. Copiii pun întrebări, se bucură pentru victoria personajului cu care se
identifică, devin triști sau îngrijorați atunci când personajul respectiv se află în dificultate și
învață să își definească propriile emoții în raport cu anumite situații de viață. Tot în acest
context, copilul învață să își definească emoțiile pozitive în raport cu cele negative și dezvoltă
anumite comportamente de tip social.
Poveștile consolidează legătura dintre copil și părinte prin implicarea ambelor părți
într-o activitate care îi reunește prin cuvinte, coportamente și trăiri afective. Părintele este cel
care creează contextul, devenind regizorul unei scene de viață, iar copilul o trăieste. Poveștile
reprezintă pretextul cel mai favorabil pentru a stabili o legătură profundă între părinte și copil,
prin alocarea unui timp unic, comun, în care părțile consolidează relația. Astfel, cititul sau
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nararea unei povești poate deveni un ritual al familiei, contribuind astfel la definirea unui
program comun.
Poveștile au un rol important în dezvoltarea anumitor abilități specifice necesare
în viață. Povești precum Greuceanu, Făt- Frumos sau Harap Alb au un profund caracter
inițiatic, oferindu-le copiilor anumite repere despre cum să acționeze în viață, în diverse
situații. Copiii se identifică cu personajul și înteleg că atunci când ies de sub tutela familiei
trebuie să învețe anumite comportamente care se dovedesc a fi vitale pentru dezvoltarea,
adaptarea și reușita acestuia pe viitor.
Deși poveștile pentru copii aduc beneficii și sunt recomandate ca principal factor
educativ pentru aceasta etapă de vârstă, sunt situații când părinții trebuie să filtreze și să explice
copilului anumite cadre sau evenimente în functțe de personalitatea celui mic.
Lectura are acum rivali redutabili care îi amăgesc cel mai mult pe cei mici. Televizorul,
calculatorul, internetul au devenit repere pereche pentru fiecare generaţie din ultimii ani.
Aceste trei mijloace de informare rapidă şi comodă care oferă copiilor meniul complet în
oricedomeniu al cunoaşterii acoperă deja o parte a substanţială a timpului liber, care rămâne
din ce înce mai puţin.
Calculatorul şi lumea sa virtuală fascinează copilul, îndepărtându-l tot mai mult de
semenii lui, de cuvântul scris, de ceea ce ne-a fermecat si nouă copilăria – poveștile. Aşadar,
astăzi mai mult ca oricând, este de datoria şcolii să deschidă uşa fermecată tezaurului poveştilor
pentru copii şi să-i conducă pe aceştia în orizonturi fantastice alături de Feţi Frumoşi şi Ilene
Cosânzene în luptele cu forţele răului - zmei, balauri., etc.
Contactul cu poveştile conduce la dezvoltarea gustului pentru frumos, la îmbogăţirea
vocabularului, la creativitate.
Intrând ,,În lumea poveştilor” copiii, vor învăța să deosebească binele de rău, adevărul
de minciună, faptele bune de cele rele; vor deveni mai atenţi , mai sensibili, începând să li se
formeze preceptele morale . Este de dorit ca elevii să-şi facă din cărți, cei mai buni prieteni,
care să le dezvolte discernământul în selecţia valorilor.
Copilul trebuie sǎ perceapǎ cartea ca pe un domeniu care meritǎ sǎ fie cucerit, ca pe
un prieten mereu alǎturi de el, un prieten care îi vorbeşte, îi dǎ sfaturi bune şi care nu-l trădeazǎ
niciodatǎ.
Lectura rǎmâne una din cele mai intense, mai educative şi mai rǎspândite activitǎţi,
care va avea efecte durabile în domeniul limbajului, al comunicǎrii precum şi al
comportamentului şi al socializǎrii.
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Utilizarea metodei proiectului cu scopul dezvoltării competenţelor
matematice, în învăţământul primar
Prof. Dima Cristina
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Galați
Sensul schimbărilor în didactica matematicii pleacă de la lipsa de atractivitate a
lecţiilor tradiţionale pentru copiii care nu au inteligenţa logico-matematică predominantă.
Pasivitatea elevilor în clasă, consecinţă a modului de predare prin prelegere, nu produce
la aceştia învăţare decât în foarte mică măsură. De fapt, prelegerea presupune că toţi elevii pot
asimila aceleaşi informaţii, în acelaşi ritm, ceea ce este departe de realitate.
Pentru aceşti elevi, este insuficient dacă, în timpul unei ore, ascultă explicaţiile
învăţătorului şi văd o demonstraţie a rezolvării unei probleme. Este mult mai eficient dacă
elevii participă în mod activ la procesul de învăţare: discuţia, argumentarea, investigaţia,
experimentul, devin metode indispensabile pentru învăţarea eficientă şi de durată.
Am propus aplicarea metodei PROIECTULUI în predarea Unităţii de învăţare
MĂSURI, la clasa a III-a, pornind de la considerentele:
 este o metodă de predare care implică elevii în
învăţarea conţinuturilor şi dezvoltarea abilităţilor
prin intermediul unui proces extins, structurat în
jurul unor întrebări sau probleme autentice şi
complexe, care va avea ca rezultat unul sau mai
multe produse,
 e o strategie complexă, în care evaluarea este
abordată ca un proces integrat în cel de predareînvăţare, care are loc în situaţii concrete, obişnuite


propune sarcini de lucru autentice, care să vizeze şi să evalueze competenţe de nivel
superior - analiza, integrarea şi valorificarea cunoştinţelor, creativitatea,



presupune rezolvarea de sarcini complexe, căutarea de soluţii, elaborarea unor produse,
care le permit să genereze cunoştinţe noi şi să demonstreze ce pot face în situaţii
similare din afara şcolii.



profesorul proiectează oportunităţi de învăţare adecvate pentru fiecare elev, implică
părinţii, elevii, colegii profesori în procesul de evaluare.



Evaluarea devine astfel nu numai o modalitate de a sprijini, ameliora, dar şi de a
transforma procesul de predare-învăţare.
Derularea proiectului în cadrul unității de unităţii de învăţare – 14 ore

1. Măsurarea şi instrumentele de măsură – 1h
Activități de învățare în clasă:

39

Nr. 16 - mai 2017

- exerciţiu-joc de alegere a instrumentelor (convenţionale şi neconvenţionale) potrivite pentru
măsurarea unor mărimi:„Cu ce instrumente putem măsura câtă apă încape în căldăruşă?”
- exerciţii de măsurare a unei mărimi cu instrumente neconventionale diferite, cu înregistrarea
datelor în tabele
- compararea datelor obţinute şi explicarea valorilor diferite
- prezentarea planului proiectului Ce importanţă au unităţile de măsură pentru nişte voluntari
verzi? – proiect care va reliefa cum putem folosi măsurarea, unităţile şi instrumentele de
măsură în activităţile clasei de voluntariat ecologic
2. Unităţi de măsurat lungimea. Metrul. Multiplii şi submultiplii metrului – 2 h
Activități de învățare în clasă:
- exerciţii de măsurat lungimea, lăţimea, înălţimea unor obiecte din clasă cu instrumente
neconvenţionale, cu înregistrarea datelor în tabele
- intuirea şi compararea unităţii etalon pentru lungimi, a submultiplilor şi a multiplilor
- identificarea unor obiecte care au dimensiuni asemănătoare cu unităţile convenţionale: 2
pătrăţele de caiet/grosimea unui deget, stiloul, pasul/ deschiderea braţelor până la cot, lungimea
clasei, lungimea terenului de sport, drumul dintre 2 staţii de autobuz...
- exerciţii de măsurare a dimensiunilor unor obiecte din clasă, folosind unităţi de măsură
potrivite şi de înregistrare a datelor în tabele
- exerciţii de estimare a dimensiunilor unor obiecte şi de verificare prin măsurare
Lecţie în grădina şcolii – activitate ecologică de plantare de flori:
- măsurarea lungimii aleii principale
- împărţirea terenului mărginit de alee în 6 parcele şi măsurarea parcelelor de 2 m fiecare
- măsurarea distanţei optime dintre flori (2 dm) şi săparea gropilor
- plantarea răsadurilor şi udarea acestora.
- înregistrarea în tabele a datelor obţinute în urma măsurătorilor
- compunere şi rezolvare de probleme cu datele inregistrate în tabele.
TEMĂ pt acasă: Pasul 1 din plan: Ce importanţă au unităţile de măsură a lungimii pentru
nişte voluntari verzi? - efectuarea de exerciţii şi probleme pe baza datelor obţinute în urma
măsurătorilor, după modelul celor compuse în grădină; - evidenţierea importanţei măsurării
lungimilor în amenajarea grădinilor, parcurilor, în agricultură ...
3. Unităţi de măsurat capacitatea. Litrul. Multiplii şi submultiplii litrului – 2h
Activități de învățare în clasă:
- exerciţii de măsurat capacitatea unor vase cu instrumente neconvenţionale, cu înregistrarea
datelor în tabele
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- intuirea şi compararea unităţii etalon pentru capacitatea vaselor, a submultiplilor şi a
multiplilor
- investigarea cu măsurări prin cuprindere a capacităţii unor vase: paharul de apă, paharul de
suc, cana de ceai, bidonul de suc, căldarea, borcanul, bidonul de murături.
- exerciţii de utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură potrivite pentru efectuarea unor
măsurători
Lecţie în grădina şcolii – activitate ecologică de udare de flori şi pomi:
- se umplu găleţi cu câte 1 dal apă sau cu 5 l apă
- se udă florile plantate în parcelele proprii, celelalte flori şi pomii din curte, plantele din
ghivecele de pe holurile şcolii sau din clasă, folosind unitatea etalon sau instrumente
neconvenţionale
- înregistrarea în tabele a datelor obţinute în urma măsurătorilor
- compunere şi rezolvare de probleme cu datele inregistrate în tabele. Ex: calcularea
consumului de apă pentru o zi de irigat grădina; compararea volumului de apă necesar pentru
irigarea florilor, a pomilor ...
TEMĂ pt acasă: Pasul 2 din plan: Ce importanţă au unităţile de măsură a volumului
lichidelor pentru nişte voluntari verzi? - efectuarea de exerciţii şi probleme pe baza datelor
obţinute în urma măsurătorilor, după modelul celor compuse în grădină; - evidenţierea
importanţei precipitaţiilor pentru natură şi a calculului volumului de apă pentru irigarea
culturilor
4. Unităţi de măsurat masa corpurilor. Kilogramul. Multiplii şi submultiplii kilogramului –
2h
Activități de învățare în clasă:
- măsurarea masei corpurilor cu unităţi de măsură neconvenţionale, prin echilibrarea braţelor
balanţei
- compunere şi rezolvare de probleme pe baza datelor obţinute prin măsurarea cu balanţa
- intuirea, compunerea şi compararea maselor etalon prin echilibrarea braţelor balanţei
- exerciţii de măsurare a masei anumitor corpuri cu unităţile etalon
- compunere şi rezolvare de probleme pe baza datelor obţinute
- utilizarea cântarului medicinal pentru cântărirea copiilor, cu efectuarea de exerciţii şi
probleme pe baza datelor înregistrate
Lecţie în curtea interioară a şcolii – activitate ecologică de colectare a deşeurilor
reciclabile:
- colectarea şi cântărirea maculaturii obţinute la sfârşitul pauzei la coşul clasei - risipa
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- cântărirea cantitaţii de maculatură, peturi şi aluminiu adusă la începutul zilei de copii în curtea
interioară
- înregistrarea în tabele a datelor obţinute în urma măsurătorilor
- compunere şi rezolvare de probleme cu datele inregistrate în tabele. Ex: calcularea cantităţii
de maculatură, peturi, aluminiu adusă de fiecare echipă; compararea volumului cu masa
fiecărui tip de deşeuri...
TEMĂ pt acasă: Pasul 3 din plan: Ce importanţă au unităţile de măsură a masei pentru
nişte voluntari verzi? - efectuarea de exerciţii şi probleme pe baza datelor obţinute în urma
măsurătorilor, după modelul celor compuse în curtea interioară; - identificarea de soluţii pentru
continuarea colectării de deşeuri reciclabile în vederea valorificării lor
5. Monede şi bancnote – 2h
Activități de învățare în clasă:
- recunoaşterea valorii monedelor şi a bancnotelor
- compararea sumelor de bani
- efectuarea de schimburi echivalente cu monede şi bancnote
- joc de rol: la cumpărături cu sume de bani date
Lecţie în afara şcolii – activitate de valorificare a deşeurilor reciclabile
- numărarea banilor obţinuţi din valorificarea deşeurilor reciclabile
- se împart banii celor 6 echipe proporţional cu maculatura colectată
- la cumpărături: se achiziţionează pentru activităţile clasei hârtie de xerox, hârtie pentru orele
de educaţie tehnologică, cretă, perniţe adezive, soluţie de curăţat băncile, lavete ş.a.
- înregistrarea datelor în tabele
- compunere şi rezolvare de probleme cu datele inregistrate în tabele. Ex: Câtă maculatură
trebuie să valorificăm pentru a cumpăra 4 caiete de matematică la 8 lei?
- TEMĂ pt acasă: Pasul 4 din plan: Ce importanţă au unităţile de măsură a valorii pentru
nişte voluntari verzi? - efectuarea de exerciţii şi probleme pe baza datelor obţinute în urma
valorificării deşeurilor, după modelul celor compuse la cumpărături; - discuţii despre percepţia
asupra valorii lucrurilor cumpărate.
6. Unităţi de măsură pentru timp mai mici decât o zi. Unităţi de timp mai mari decât o zi:
săptămâna, luna, anul – 2h
Activități de învățare în clasă:
- plasarea în timp a unor evenimente
- recunoaşterea unor instrumente de măsurat timpul
- intuirea unităţilor de măsură pentru timp: ora, minutul, ziua
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- citirea ceasului mecanic şi a celui electronic
- exerciţii şi probleme care conţin situaţii referitoare la scurgerea timpului
- realizarea programului zilnic al şcolarului cu un stil de viaţă sănătos
- înregistrarea activităţilor desfăşurate într-o săptămână
- citirea calendarului
- analogie între durata lunilor şi forma palmelor strânse
- stabilirea şi marcarea pe calendar a sărbătorilor eco internaţionale
- ordonarea unor sărbători în funcţie de succesiunea lor în timp:
- exerciţii şi probleme de scurgere a timpului, legate de activităţile proiectului. Ex: alcătuiţi un
calendar al activităţilor ecologice pentru o lună. Marcaţi fiecare dată şi responsabilii.
TEMĂ pt acasă: Pasul 5 din plan: Ce importanţă au unităţile de măsură a timpului pentru
nişte voluntari verzi? - efectuarea de exerciţii şi probleme de scurgere a timpului legate de
activităţile proiectului
7. Ce rol are măsura în viaţa noastră? – 3h
Activități de învățare în clasă:
- realizarea prezentării proiectului „Ce importanţă au unităţile de măsură pentru nişte voluntari
verzi?” – care să valorifice în viziune personală conţinuturile şi deprinderile însuşite în această
unitate de învăţare şi care să reliefeze importanţa măsurării în viaţa oamenilor (reprezentări
multiple).
- autoevaluarea pe bază de ghid
- prezentarea proiectului cu interevaluarea de către colegi pe bază de ghid

Instrumentele aplicate pentru dezvoltarea metacogniției la elevi:
1. Fișa de autoevaluare a proiectului:
Scopul: Prezentarea noastră are o temă care dă o informaţie importantă şi utilă asupra
subiectului supus atenţiei.
Toate părţile componente ale prezentării se leagă de temă în totalitate.
Concluziile: Am sintetizat experienţa personală, precum şi cunoştinţele din investigaţia
noastrădin clasă, curtea şi grădina şcolii, pentru a trage concluzii importante şi relevante,
referitoare la temă.
Puncte cheie: Ne-am organizat prezentarea în jurul lecţiilor unităţii de învăţare, care să
sintetizeze atât cele mai importante informaţii pe care le-am descoperit, cât şi importanţa lor
pentru noi.
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Creativitatea: Prezentarea noastră se caracterizează prin trăsături unice, prin care se comunică
toate aspectele din plan, dar într-o manieră neuzuală sau surprinzătoare.
Organizarea: Prezentarea noastră stârneşte interesul şi curiozitatea în ceea ce priveşte tema;
organizează informaţia într-o ordine logică şi lasă audienţa cu o idee importantă despre temă
Limbajul matematic: Am folosit un limbaj matematic corect, plin de înţeles, care s-a raportat
la situaţiile din viaţa noastră care necesită operaţii de măsurare, înregistrare în tabele, calcul.
Prezentarea orală: Am repetat modul de prezentare. Am vorbit clar şi rar, într-o manieră
captivantă. Am demonstrat calm şi încredere în noi, am interacţionat corespunzător cu audienţa
şi am rezolvat eficient problemele neaşteptate.
2. Jurnalul de reflecţie - pentru măsurarea comportamentului afectiv-motivaţional pe
parcursul învățării la școală:
Pagină de jurnal: - Un eveniment semnificativ pentru mine astăzi a fost......
- Am învăţat foarte uşor să..........
- Dacă stau bine să mă gândesc, am nevoie să ştiu mai multe despre......
- Azi cea mai mare satisfacţie mi-a creat-o........
- A reflectat la toate acestea .........
Concluzii: Folosirea metodei PROIECTULUI în predarea învăţarea conceptelor de măsură
şi unităţi de măsură a fost stimulatoare propunând sarcini autentice, rezolvări de probleme,
cooperare în învăţare care au dus la construirea cunoaşterii de către elevi.
• Elevii au devenit mai responsabili pentru activităţile al căror scop îl cunoşteau şi care le-au
făcut plăcere, pentru care trebuiau să construiască în echipă, la care opinia şi argumentele lor
au contat, la care au trebuit să creeze şi să găsească soluţii unor probleme autentice, la care au
aplicat ceea ce au învăţat în realitatea de dincolo de băncile clasei.
• Sarcinile de învăţare au integrat deprinderi diverse şi s-au bazat pe o multitudine de resurse
care au facilitat înţelegerea conceptelor matematice, dar mai ales a scopului învăţării.
• Proiectul este o strategie pe care o aplicăm cu destul succes la orele de comunicare, om şi
societate, chiar şi la ştiinţe, dar rămâne o provocare pentru abordarea învăţării conceptelor
matematice.

Bibliografie:
1.
Otilia Păcurari; Anca Târcă; Ligia Sarivan - Strategii didactice inovative, Ed.Sigma,
Bucureşti, 2003;
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Mihaela Singer – Cogniţie şi învăţare, Suport de curs, UPG, Ploieşti, 2010;
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Howard Gardner - Inteligențe multiple. Noi orizonturi , Ed. Sigma, Bucureşti, 2006;
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Valențele formative ale lecturii suplimentare asupra școlarilor mici
Prof. Crețu Maria,
Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hîrlău, Iași
,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda
copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim, să o păstrăm cu grijă, ca pe un bun de preţ.”
(Nicolae Iorga).
Ne confruntăm în prezent tot mai mult cu lipsa de interes a elevilor pentru lectură.
Cititul, cu ani în urmă, era o pasiune pentru mulți elevi, însă acum a fost înlocuit cu diverse
forme de petrecere a timpului liber. Multe din aceste preocupări, chiar dacă sunt utile, pot
deveni dăunătoare dacă înlătură cu totul actul și plăcerea de a citi. Majoritatea elevilor caută
să obțină informațiile de care au nevoie utilizând calculatorul, internetul și prea puțini elevi
mai merg la bibliotecă sau librărie pentru a folosi cartea. Deși internetul este o cale mai ușoară
și mai accesibilă de a găsi informații, cartea este o cale mai sigură de-a se informa, o cale carel ajută pe cititor să selecteze informațiile de care are nevoie, să le prelucreze pentru a obține un
material nou.
Lectura contribuie în mare măsură la lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor, la
activizarea vocabularului, la o exprimare corectă, literară, la educarea sentimentelor estetice.
Trezirea interesului pentru lectură reprezintă unul dintre obiectivele pe care le urmăreşte cadrul
didactic pe parcursul micii şcolarităţi.
Interesul pentru lectură se formează din clasa pregătitoare, când învățătorul aduce în
atenția elevilor diverse lecturi, accesibile lor, care printr-o citire expresivă îi atrage. Lecturile
citite trebuie valorizate printr-o serie de exerciții care-i entuziasmează pe elevi și le trezește
dorința de a citi singuri pe măsură ce învață literele. În clasele următoare învățătorul urmărește
formarea competențelor de citire corectă, conștientă, cursivă și expresivă care îi ajută mult în
înțelegerea textului citit. Citirea corectă, cursivă, conștientă și expresivă este foarte importantă
pentru elevi și pentru faptul că îi ajută să se descurce bine și la celelalte discipline de
învățământ, nu doar la comunicare în limba română/ limba și literatura română, unde au nevoie
să comunice ceea ce au învățat folosind limbajul specific sau să selecteze informații în legătură
cu un anumit subiect.
În primii ani de școală se formează plăcerea de a citi, atunci când copilul
interacționează pentru prima dată cu cărțile, când acțiunea nefastă a jocurilor la calculator și a
internetului nu au acaparat elevii foarte mult. Școlarii mici pot fi motivați prin povești în care
realul se împletește cu fantasticul, lăsându-le imaginația să creeze tot felul de scene interesante,
prin povestiri concrete despre fapte reale în care trăsături pozitive ale personajelor îi ajută să
înțeleagă bunătatea, cinstea, corectitudinea și respectul sau prin texte științifice care le oferă
informații valoroase despre viața unor plante și animale sau despre alte lucruri interesante.
De o mare importanță pentru dezvoltarea gustului pentru citit al elevilor este și
implicarea părinților. Prin implicare înțelegem nu doar ca părintele să îi ceară elevului să
citească, ci să citească împreună, explicând ceea ce copilul nu înțelege, comentând faptele
împreună, purtând discuții despre ceea ce l-a impresionat mai mult pe copil. Părinților le revine
responsabilitatea de a urmări acasă interesul pentru lectură și atitudinea față de aceasta, de a
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stimula gustul pentru citit prin exemplul propriu, de a-l ajuta pe copil să procure cărțile
necesare de la bibliotecă sau chiar de la librărie. O implicare activă a părinților este benefică
pentru copil prin faptul că părintele este primul care îl sfătuiește. El este cel care îl îndrumă
spre cunoaștere, care petrece cel mai mult timp împreună cu copilul.
O atenție deosebită trebuie acordată lecturilor recomandate elevilor pentru a fi citite
suplimentar. Acestea vor fi potrivite vârstei și particularităților individuale, preocupărilor și
intereselor elevilor. După citirea lecturilor, mai ales în primii ani de școală, este bine să se
organizeze activități în care elevii să fie solicitați să rezolve diverse cerințe formulate sub formă
de joc: de exemplu, folosind metoda Rai, elevii formulează intrebări și răspunsuri referitoare
la conținutul textului, apoi tot sub formă de joc se pot da sarcini precum: să folosească cuvintele
noi şi expresiile artistice în contexte variate; să redea prin cuvinte proprii conţinutul textelor
citite; să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene din poveştile citite, să le
aşeze în ordinea desfăşurării faptelor. Imaginaţia elevilor poate fi solicitată în găsirea unui alt
final pentru o întâmplare citită sau organizarea unor concursuri pe bază de întrebări sau de fişe,
cu scopul recunoaşterii unor personaje sau bucăţi din lecturile citite. Se pot organiza
dramatizări, imitări de personaje de către elevii care citesc expresiv.
Dragostea și interesul pentru lectură se pot stimula prin diverse modalități:
1. Lecturarea în clasă a unor povestiri accesibile vârstei în mod expresiv, apoi
realizarea de dramatizări și de diverse exerciții- joc pe baza conținutului.
2. Elevii au alcătuit albume pentru fiecare scriitor studiat în care au cuprins expresii
artistice, informații biografice, alte opere scrise de acesta, imagini și citate. Astfel ei au devenit
mai curioși, mai interesați și pasionați de lectură.
3. Șezători literare la care au fost invitați și părinții copiilor. În cadrul unor astfel de
activități au fost prezentate materiale PPT în legătură cu tema șezătorii, ghicitori literare,
expoziții de carte etc. Elevii au fost îndrumați să arate ceea ce știu în urma citirii unor cărți, să
recite, să povestească, să interpreteze roluri, să răspundă la întrebări.
4. Concursuri literare organizate în clasă, pe școală sau în afara școlii pe diverse teme
pentru care elevii trebuie să se pregătească parcurgând o anumită bibliografie.
5. Vizite la teatrul de păpuși sau la teatrul pentru copii unde elevii au vizionat
spectacole care au pus în scenă opere literare studiate. Astfel au înțeles mai bine opera literară
respectivă, au cunoscut comportamentul de scenă al actorilor, comportament pe care apoi să-l
aplice și ei în dramatizările realizate la clasă.
6. Elevii au realizat desene inspirate din poveștile citite, apelând la imaginația și
creativitatea lor, dar și la îndemânarea artistică. Aceste desene au completat albumele realizate
de ei.
7. Organizarea unei mini-biblioteci a clasei, unde copiii au putut avea acces la
cărți dintre cele mai diverse, cu povești ilustrate, basme, poezii. Elevii au folosit aceste cărți
pentru a face cunoștință cu lumea poveștilor, dar și pentru a recunoaște litere (înainte de
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învățarea cititului- clasa pregătitoare). Rolul de bibliotecar poate fi îndeplinit pe rând, de elevii
care au obţinut rezultate foarte bune la lectură.
8. Activități de popularizare a cărților noi apărute pentru copii. Învățătorul trebuie să
fie la curent cu tot ce apare în literatura pentru copii și să recomande cele mai potrivite cărți
pentru elevii săi. Oferta este generoasă, sunt în librării cărți cartonate, scrise pe hârtie de foarte
bună calitate, cărți care îmbină armonios imaginea și cuvântul, cărți 3D, cărți interactive, însă,
din păcate, foarte puțini copii și le pot procura.
9. Activități în parteneriat cu biblioteca școlii, cu biblioteca orășenească
10. Activități în cadrul cercului literar sau a clubului de lectură
Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni,
făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. Importanţa lecturii este dată de aspectele
educative pe care le implică: aspectul cognitiv- prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele
despre lume, despre realitate; aspectul educativ- lectura contribuie esenţial la educarea copiilor
în dimensiunile etice şi estetice; aspectul formativ- constă în faptul că lectura are drept
consecinţă formarea şi consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii,
imaginaţiei, capacităţii de exprimare, de relaţionare mai eficientă cu cei din jur.
Competențele de comunicare ale elevilor vor fi dezvoltate printr-o abordare adecvată
a orelor de lectură, prin implicarea activă a tuturor elevilor în procesul de învățare, printr-o
lectură suplimentară susținută din partea elevilor. Prin lectură, vocabularul elevilor devine mai
bogat, mai viu, mai colorat, imaginația lor își lărgește granițele, devin capabili să poarte o
conversație, își îmbogățesc cunoștințele despre lume și despre viață. Se impune ca în orele de
lectură învățătorul să discute cu elevii nu doar asupra conținutului textelor citite, ci și asupra
modului în care se comunică, evidențiind faptul că literatura este o artă și are mijloace specifice
de exprimare. Textele literare reprezintă modele de exprimare, oferă cuvinte și expresii
artistice pe care să le folosească apoi în exprimarea proprie. Elevii trebuie ajutați să înțeleagă
arta literară, s-o guste, s-o caute, s-o creeze ei înșiși.
Prin lectură se dezvoltă gândirea critică a elevilor. Ei vor învăța să aprecieze
personajele pozitive și faptele lor, să critice personajele negative și comportamentul acestora,
să facă analogii, să compare personaje sau fapte, să emită ipoteze, să reflecteze asupra
evenimentelor descrise, să intre în pielea personajelor pentru a putea interpreta un rol. Se pot
folosi în acest sens metode didactice precum jurnalul cu dublă intrare, diagrama Venn,
ciorchinele, cvintetul, jocul de rol. Gândirea critică este avantajată atunci când elevii sunt puși
să poarte conversații pe baza subiectului unui text citit, să aducă argumente care să le susțină
puntul de vedere, să își motiveze opiniile, să descopere singuri fapte, consecințe, întâmplări
care au legătură cu textul citit.
Este adevărat că în era tehnologiei, sarcina învățătorului de a dezvolta interesul și gustul
elevilor pentru lectură este tot mai dificilă, deoarece în timpul liber aceștia sunt atrași de
televizor, calculator, tabletă etc. Totuși, printr-o recomandare atentă și o verificare sistematică
a lecturilor suplimentare citite, prin colaborare cu familia elevilor se poate realiza acest
obiectiv important al școlii. Atunci când există elevi foarte atrași de folosirea calculatorului
este bine să le recomandăm lor și părinților acestora site-uri de unde pot citi diverse lecturi,
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softuri educaționale care prin exercițiile și jocurile ce le propun trimit elevul spre citirea unor
cărți.
Lumea este într-o schimbare accelerată, iar direcția în care se orientează este greu de
prevăzut. Calculatorul cu siguranță va fi tot mai mult utilizat, iar lectura trebuie să facă parte
din viața fiecărui om, fie că se face de pe carte sau cu ajutorul mijloacelor noilor tehnologii.
Bibliografie:
1. Eugenia Șincan, Gheorghe Alexandru, Lecturi literare pentru ciclul primar- Îndrumător
metodic pentru învățători, părinți și elevi, Editura „Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1993
2. Stancu Liliana, Stimularea interesului pentru lectură, (Orizont didactic-revistă
educațională), aprilie 2011

Managementul activităţilor de muzicoterapie la preșcolarii de grupa mare
prof. Cuzincu Artemiza
Grădinița nr. 245 București
Pentru ameliorarea dificultăţilor de învăţare am desfăşurat cu copiii exerciţii şi tehnici
de terapie muzicală, după cum urmează: am folosit aceste tehnici atât în cadrul Activităţilor
pe domenii experienţiale, ca extinderi, în cadrul Activităţilor de dezvoltare personală, ca
tranziţii, cât şi în cadrul Jocurilor şi activităţilor didactice alese, în partea I şi a II-a, fără
a perturba Planul de învăţământ şi metodologia de aplicare al acestuia, prevăzute în
Curriculum-ul pentru învăţământul preşcolar. Am desfăşurat activităţile atât în sala de grupă
cât şi în Parcul grădiniţei. Am realizat o planificare pentru semestrul al II-lea, pe parcursul
celor şaptesprezece săptămâni consacrate activităţii didactice, urmărind să realizez săptămânal
toate exerciţiile şi tehnicile de terapie muzicală alese în funcţie de particularităţile psiho-fizice
şi individuale ale copiilor preşcolari, de grupă mare.
Activităţi pe domenii
experienţiale

Luni

Marţi
Miercuri
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Extindere – Activitate cu
boluri şi clopoţei tibetani
(30-35 minute)

Jocuri şi activităţi
didactice alese
Partea I – Exerciţiu de
fredonare în surdină
Partea a II-a – Exerciţiu de
grup pentru mişcare după
muzică (10-15 minute)
Partea a II-a – Arta tăcerii şi
a râsului (15-20 minute)
Partea a II-a – Exerciţiu de
dans pe muzică (10-15
minute)

Activităţi de dezvoltare
personală

Tranziţie – Relaxările pe muzică
(5-10 minute)
Tranziţie – Relaxările pe muzică
(5-10 minute)
Tranziţie – Arta tăcerii şi a râsului
(5-10 minute)
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Joi
Vineri

Partea a II-a – Exerciţiu de
poezie
cântată
(10-15
minute)
Partea I – Exerciţiu de
fredonare în surdină
Partea a II-a – Exerciţiu de
ascultare activă (10-15
minute)

Tranziţie – Terapia prin sunetele
naturii (5-10 minute)

Tranziţie – Terapia prin sunetele
naturii (5-10 minute)

Obiectivele urmărite în aplicarea muzicoterapiei la copiii preşcolari de grupă mare au
fost următoarele:
- Ameliorarea progresivă a unor dificultăţi de învăţare, comportamente şi a unor
probleme de sănătate;
- Dezvoltarea dragostei pentru muzică şi a gustului estetic muzical;
- Integrarea muzicii în viaţa copilului ca orientare spirituală în vederea cunoaşterii
frumuseţii vieţii.
Referitor la primul exerciţiu de terapie muzicală, exerciţiu de fredonare în surdină,
am desfăşurat şi încurajat acest exerciţiu, mai ales, în etapa I din cadrul Jocurilor şi activităţilor
didactice alese, la toate centrele din mediul educaţional: Biblioteca, Jocul de rol, Construcţii,
Ştiinţă, Arte, Nisip şi apă. Copiii au tendinţa naturală de a vorbi între ei sau “cu ei înşişi”, în
timpul jocului, de aceea, cu atât mai mult, au agreat şi agreează ideea de a fredona, în timp ce
se joacă liber. Ei fredonează atât vocale, vocale asociate cu consoane, dar şi diverse fragmente
din cântece sau cântece cunoscute.
Terapia prin sunetele naturii am aplicat-o în cadrul Activităţilor de dezvoltare
personală, ca Tranziţie între Activităţile pe domenii experienţiale şi Jocurile şi activităţile
didactice alese, partea a II-a. De cele mai multe ori am desfăşurat această terapie în Parcul
grădiniţei, unde se află mai mulţi pomi şi arbuşti şi se pot asculta sunetele naturii: cântecul
pasărelelor, zumzetul insectelor, foşnetul frunzelor şi crengilor, adierea vântului, unde se pot
simţi razele soarelui şi freamătul naturii. Când timpul a fost nefavorabil ieşirii în aer liber, am
realizat această tehnică în sala de grupă, având ferestrele deschise pentru a auzi răpăitul ploii,
bubuitul tunetelor şi trăsnetelor, zgomotul crengilor bătute de vânt, şuieratul furtunii, ciripitul
înspăimântat al vrăbiilor.
Exerciţiul de poezie cântată a fost realizat în cadrul Jocurilor şi activităţilor didactice
alese, partea a II-a, la finele activităţii de educaţie muzicală, sub formă de jocuri distractive sau
liniştitoare: “Balonul zburător”, “Baloane colorate”, “Zboară fulgul”, etc., unde am alternat
varianta cu un singur balon, prin folosirea mai multor baloane colorate sau înlocuind balonul
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cu un fulg de pasăre (găină, gâscă, etc). Desfăşurarea acestui exerciţiu a fost şi este pentru copii
un permanent prilej de veselie şi bunădispoziţie, pe lângă efectele sale terapeutice.
O altă tehnică de terapie muzicală foarte apreciată de copii este şi arta tăcerii şi a
râsului, pe care am aplicat-o atât în cadrul Activităţilor de dezvoltare personală ca Tranziţie
sub formă de joc de autocontrol: “Jocul mut”, joc de atenţie sau mimă: “Ghiceşte cine a
plecat?”, “Ce s-a schimbat?”, “Ghici ce fac eu?”, sau în timpul Jocurilor şi activităţilor
didactice alese, partea a II-a, sub formă de jocuri de mimă şi pantomimă: “Fă ca mine”, “Cine
face aşa”, “Ghiceşte ce fac!”, “Ghiceşte cine sunt!”, etc., sau, referitor la arta râsului, sub
forma de concursuri de ghicitori, bancuri, povestiri hazlii, vizionare de desene animate
benefice şi hazlii ca “Minuscule!”, poveşti hazlii, gaguri.
Exerciţiul de grup pentru mişcare după muzică a fost desfăşurat, în fiecare luni,
după Activităţile pe domenii experienţiale, pentru a începe fiecare săptămână cu un tonus vioi,
plin de cântec, mişcare şi voie bună. Am urmărit să realizez exerciţiul cu toţi copiii din grupă,
deoarece sala de grupă este foarte mare şi spaţiul permite desfăşurarea lui, fără a ne deranja
unii pe alţii. Acest lucru a dus şi la crearea unei stări generale de bine, deoarece fiecare copil a
putut să se manifeste liber, nestingherit de ceilalţi, fără a fi nevoit să rămână necăjit, pe scaun,
din cauza lipsei de spaţiu. Copiii sunt obişnuiţi în cadrul unor jocuri de mişcare şi distractive
să păstreze spaţiul individual de joacă, să evite graba, împingerea, atingerea altor copii: “Nu
mă atinge”, “Cursa în trei picioare”, “Fiecare la căsuţa lui”, “Cursa de-a buşilea”, etc.
Pentru exerciţiul de ascultare activă am ales muzică de Vangelis, Michel Jarre, Yanni,
Kitaro, Klaus Schulze, dar şi clasică de George Enescu, W. A. Mozart, L. W. Beethoven, A.
Vivaldi, care să nu fie foarte lentă sau foarte dinamică şi să permită copiilor atât să se lase
pătrunşi, identificaţi cu ea, cât şi să execute unele mişcări spontane, armonioase, generate de
linia melodică ascultată. Unii copii reuşesc într-un mod admirabil să se lase “infuzaţi” de
muzica plăcută, elevată, pură, fie ea clasică sau electronică, realizată de muzicieni de marcă,
atât clasici cât şi contemporani. Mulţi dintre ei văd culori deosebit de frumoase, curcubeie,
lumini colorate, peisaje minunate, spirite ale naturii, zâne, chiar îngeri, fiinţe de lumină, în
timpul realizării exerciţiilor de ascultare activă sau în timpul relaxărilor pe muzică.
Tehnica relaxărilor pe muzică a fost desfăşurată, cu precădere, în cadrul Activităţilor
de dezvoltare personală ca Tranziţii, după activităţile foarte dinamice, de educaţie fizică, dans,
mişcare pe muzică, jocuri sportive sau de mişcare. Pentru realizarea acesteia am ales muzică
electronică sau vocală de Dennis Quinn, Enya, Vangelis, Klaus Schulze, Deuter dar şi clasică
de George Enescu, Friedrich Haendel, W. A. Mozart, “Pastorala” de L. W. Beethoven, A.
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Vivaldi. Spre deosebire de muzica folosită în timpul exerciţiilor de ascultare activă, cea
utilizată în timpul relaxărilor este mult mai lentă şi liniştitoare, dar la fel de elevată, pură,
înălţătoare. În plus, faţă de poziţiile de relaxare, culcat şi ridicat, am folosit şi poziţia “turceşte”,
cu picioarele încrucişate, pe covor sau pernuţe, cu spatele drept şi mâinile pe genunchi. Din
experienţa acumulată, cea mai eficace în desfăşurarea cu succes a relaxărilor pe muzică, dintre
cele trei variante, rămâne totuşi, poziţia de relaxare culcat, cu mâinile uşor depărtate de trunchi,
picioarele uşor depărtate.
Exerciţiul de dans pe muzică, ca şi exerciţiul de grup pentru mişcare după muzică, a
fost desfăşurat după Activităţile pe domenii experienţiale, preponderent statice, în cadrul
Jocurilor şi activităţilor didactice alese, partea a II-a, pentru a oferi copiilor, pe lângă efectele
terapeutice, şi posibilitatea de mişcare fizică generală, pe segmente şi grupe musculare. Acest
exerciţiu este ideal pentru îmbinarea armonioasă a muzicii de dans cu mişcările fizice pornind
de la picioare, apoi extinderea treptată a mişcării la gambe şi genunchi, urcând până la şolduri
şi în trunchi, braţe şi palme, apoi, în sfârşit la gât şi cap. Am ales muzică de dans specifică
copiilor, atăt piese româneşti cât şi cântece pentru copii, redate în limba engleză, franceză,
italiană, spaniolă. La revenire, am insistat ca mişcările să se oprească treptat, în ordine inversă,
de la cap către picioare.
Pentru tehnica folosirii instrumentelor muzicale în terapie am ales utilizarea
bolurilor şi clopoţeilor tibetani. Am realizat această tehnică în cadrul Activităţilor pe domenii
experienţiale, ca Extindere. În vederea realizării activităţilor cu boluri şi clopoţei tibetani am
colaborat cu doamnele Isabela Dumitru şi Gabriela Vieriu, coordonatori în cadrul Cursului de
"Muzică ezoterică si muzicoterapie", condus şi înfiinţat de muzicologul Dorin Achim. În
fiecare miercuri, la grădiniţă, am desfăşurat împreună activităţile muzicale cu aceste
instrumente terapeutice. Bolurile tibetane sunt acordate, prin metoda şlefuirii, pe frecvenţe
specifice fiecărei note muzicale, de la Do la Si, şi dinamizează centri de forţă, chakrele, de la
Muladhara până la nivelul centrului spiritual Sahashrara.

Bibliografie:
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Socializarea micului şcolar prin joc
prof. Ciocan Anișoara-Mihaela
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Galați
Din perspectivă sociologică, socializarea poate fi definită ca „procesul prin care
subiectul învaţă normele unei societăţi sau ale unui grup social, în aşa fel încât să fie capabil
să-şi exercite activitatea în cadrul societăţii sau al grupului”1. Astfel, accentul este pus pe rolul
coercitiv al determinanţilor sociali asupra comportamentelor şi dezvoltării individului. Scopul
socializării este de a-l face pe acesta din urmă conform prototipului grupului (familie, şcoală,
clasă etc.), în comportamentele şi credinţele sale. Ca urmare, copilul este considerat o fiinţă
pasivă pe care mediul său trebuie să-l modeleze.
Din perspectivă psihologică, socializarea se defineşte ca „interiorizarea culturii şi a
formării unor atitudini şi reprezentări comune grupului”2. Această apropiere este activă din
partea subiectului, iar socializarea este rodul interacţiunilor dintre copil, nevoile şi capacităţile
sale, dar şi mediul său social.
Socializarea - ca proces progresiv şi cumulativ prin care trece copilul în timpul
dezvoltării sale - duce la „asimilarea comportamentelor, valorilor, normelor, codurilor,
rolurilor, ritualurilor, obiceiurilor, convenţiilor şi modurilor de gândire proprii mediului
înconjurător sociocultural”3.
Pe baza dată de modurile primare ale sociabilităţii, iniţierea socială a copilului porneşte
de la obiectul matern şi continuă în cadrul lărgit al familiei, iar apoi, în societatea noastră, în
cadrul şcolar.
Copilul creşte prin intermediul unor relaţii interpersonale în interiorul cărora el
deprinde atitudini de sociabilitate - ataşament şi respingere - faţă de cei din anturajul său. Este
o activitate complexă, în care emoţiile, imitaţia, agresiunile, identificările şi, mai târziu,
comparaţiile între persoane joacă un rol multiplu. Aceste relaţii se dezvoltă într-un sistem de
instituţii - familie, şcoală, societate, ce sunt, la rândul lor, independente şi inevitabil
contradictorii.
Plecând de la considerentele enunţate mai sus, se poate afirma că socializarea îmbracă
două aspecte care interacţionează permanent:
1. formarea de atitudini ale subiectului, specifice sociabilităţii;
2. inserţia acestuia în reţeaua conflictuală pe care o constituie societatea globală4.

***, Marele dicţionar de psihologie, 2006, pag.1144.
Ibidem.
3
Doron, R., Parot, Françoise, Dicţionar de psihologie, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1999, pag. 730.
1
2

4

Ivănescu, O., Clasa de elevi – aspecte sociorelaţionale, Ed. Universităţii din Bucureşti, 1998, p. 16-17.
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În îndeplinirea rolurilor sale sociale în interiorul diverselor instituţii, individul
întâlneşte în mod obligatoriu alţi subiecţi. În viaţa şcolară, în muncă, în activitatea socială, în
general, el trebuie să se sprijine pe sociabilitate - deschidere sau închidere, curiozitate sau
indiferenţă, dominare sau dependenţă, obiectivare sau fuziune - pentru a-şi realiza propria sa
activitate.
În familie, procesul de comunicare îi dezvăluie copilului lumea muncii şi problemele
sociale; impregnat de judecăţile de valoare ale celor din jur, el conduce la constituirea unui
sistem confuz de valori. În şcoală, procesul de comunicare este diferit: el este centrat pe
activităţile ce se desfăşoară în acest context; în funcţie de percepţia acestora, elevul acordă o
atenţie mai mare sau mai mică valorilor şcolare. Se adaugă la acestea valorile cercului de
prieteni, precum şi importanţa jocului şi a respectării regulilor acestuia, care inaugurează
activităţile contractuale, element important al integrării sociale. Copilul care se simte ascultat,
învaţă la rândul său să asculte. Prin intermediul activităţilor şcolare este pus în contact cu o
reţea socială şi culturală imensă. Aceasta este organizată în programe şi modele pedagogice
potrivit unui amplu sistem de valori, ce se sprijină deopotrivă pe organizarea socială şi pe
calităţile elevului şi ale cadrului didactic, conferind semnificaţie actului de învăţare.
Integrarea organică a jocului în activitatea de învăţare a şcolarilor mici este de natură
să contribuie la realizarea unor importante obiective ale formării personalităţii copilului.
Şcolarul mic trebuie să simtă că este acceptat aşa cum este, că se doreşte întâlnirea cu el, că
vine la şcoală ca să desfăşoare o activitate ce-i solicită efort în cooperarea cu ceilalţi copii, cu
cadrul didactic, într-o atmosferă de securitate, de bucurie, şi nu numai să reproducă, în
competiţii cu ceilalţi, ceea ce a învăţat.
Învăţarea prin efort personal şi în grup, prin manifestarea independenţei în acţiune,
gândire şi exprimare, însoţită de bucurie şi satisfacţie, va fi temeinică şi va genera noi interese
de cunoaştere. Prin folosirea jocului se poate instaura un climat favorabil conlucrării fructuoase
între copii în rezolvarea sarcinilor jocului, se creează o tonalitate afectivă pozitivă de înţelegere
şi exigenţă în respectarea regulilor, se stimulează dorinţa copiilor de a-şi aduce contribuţia
proprie. În joc, învăţătorul poate sugera copiilor să încerce să exploreze mai multe alternative,
se poate integra în grupul de elevi în scopul clarificării unor direcţii de acţiune sau pentru
selectarea celor mai favorabile soluţii.
Prin intermediul jocului se pot asimila noi informaţii, se pot verifica şi consolida
anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi
volitive ale copiilor, e pot educa trăsături ale personalităţii creatoare, se pot asimila modele de
relaţii interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri, etc.
Copiii pot învăţa să utilizeze corect informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la
dispoziţie, li se poate dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea
anticipativ-predictivă, divergenţa şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluiditatea. Poate fi
solicitată capacitatea copiilor de a se orienta într-o anumită situaţie, de a propune soluţii, de a
le analiza şi a o alege pe cea optimă, de a extrapola consecinţele unei anumite situaţii concrete,
de a interpreta şi evalua anumite experienţe, fenomene, situaţii, etc.
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Manifestând creativitate, învăţătorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii
elevilor săi, va realiza echilibru între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale şi
flexibile, fluide, creatoare, depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de
manifestare şi creaţie a copiilor se manifestă spontan. Aplicând cu pricepere jocul în procesul
instructiv-educativ, învăţătorul trebuie şi poate valorifica unele din bogatele resurse formativeducative ale acestuia în angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o activitate ce solicită
efort susţinut, dar într-o atmosferă de bună voie, de cooperare şi înţelegere.
Învăţarea este o activitate serioasă, ce solicită efort voluntar pentru punerea în acţiune
a disponibilităţilor interne ale psihicului; efortul este mai uşor declanşat şi susţinut mai eficient
când se folosesc resursele jocului, când între joc şi învăţare se întind punţi de legătură.
În perioada micii şcolarităţi o caracteristică pregnantă o constituie marea atenţie
acordată jocului cu reguli în colectiv. „Regula devine fenomen central, un fel de certitudine
ce-l ajută pe elev în adaptare şi pe care o consideră reper ca atare”5. Regula se detaşează însă
de condiţionarea singulară a jocului, manifestându-se extrem de organizatoare pentru conduita
de colectiv a copilului. Se poate presupune că această organizare de dependenţă de reguli uneori excesivă la nivelul copiilor de clasele a II-a şi a III-a - exprimă o formă de restructurare
a disponibilităţilor personalităţii, în care creşte emanciparea de dependenţă faţă de regulile
familiei şi subordonarea acestora vieţii şcolare.
Şcolarul mic, de 6-7 ani, nu este capabil să respecte toate regulile unor jocuri, de tipul
jocului de fotbal, deoarece nici forţa, nici rezistenţa lui nu pot susţine un astfel de joc. De aceea,
chiar când se integrează într-un astfel de joc, are momente de relaxare. Cu toate acestea, el nu
părăseşte jocul, chiar dacă ceilalţi - indispuşi de încurcăturile făcute de inabilităţile lui motorii
- reacţionează vehement. Disputele din joc sunt extrem de acerbe şi devin în fapt mici lecţii de
drepturi şi datorii în condiţii foarte diferite faţă de aplicarea de reguli. În aceste situaţii se
conştientizează tematica obligativităţii, loialităţii, spiritului de echipă, suportarea eşecului etc.
În jurul vârstei de 8 ani şi după, competiţia colectivă începe să devină deosebit de activă
şi se evidenţiază în jocurile de echipă (sportive) şi diferite alte jocuri cu reguli, în care copiii
se grupează în mod spontan în acelaşi fel, ceea ce demonstrează atingerea unui nivel superior
al relaţiilor psihosociale din cadrul grupului. Organizarea de serbări şcolare devine, de
asemenea, atractivă, elevii asumându-şi serios şi cu plăcere rolurile propuse. Tot la acest nivel
de dezvoltare, elevii organizează jocuri cu subiecte prelungite, ce se perpetuează săptămâni
întregi. Băieţilor, mai ales, le place să construiască mici ascunzători şi căsuţe; din acest motiv,
această perioadă este numită de unii psihologi etapa „Robinson Crusoe”6.
După 9 ani, copiii de sex diferit încep să se separe în mod spontan în jocuri, ceea ceconsiderăm din experiență personală - constituie un impediment în derularea procesului de
socializare. Interesul pentru propria interioritate psihică începe să apară în jurul vârstei de 8-9
ani, când copilul este preocupat de gândurile, emoţiile şi sentimentele lui. Astfel, grupul de
Şchiopu, Ursula, Verza, E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vieţii, ediţie revizuită, E.D.P., Bucureşti, 1995, p.
163.
6
Ibidem, p. 165.
5
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joacă vine în întâmpinarea nevoilor acestor copii, facilitându-le procesul de autodezvăluire şi
autodepăşire. El oferă posibilitatea adoptării şi experimentării de noi atitudini, comportamente
şi conduite. Copilul învaţă astfel să relaţioneze optim cu ceilalţi, să comunice adecvat, să-şi
formeze disponibilitatea de a primi şi oferi ajutor, ceea ce duce la creşterea autostimei prin
capacitatea de a-i ajuta pe ceilalţi.
Prin practicarea a diferitelor tipuri de jocuri didactice, li se oferă elevilor posibilitatea
conştientizării şi valorizării personale, fapt cu efecte pozitive în planul relaţiilor interumane.
Micul şcolar poate să capete deprinderea de autoanaliză, de căutare a ceea ce este bun în
interiorul lui şi posibilitatea de adaptare într-un mod creativ pe toate planurile - social,
interpersonal şi spiritual.
Tehnicile expresive exersate prin joc (mai ales prin jocul de rol) permit elevilor să
experimenteze diferite probleme personale. Copilul de vârstă şcolară mică îşi poate debloca
spontan - prin acest mijloc - propriile resurse, descoperind, totodată, şi cum poate face faţă
diverselor situaţii din viaţa reală. Trăirea unor stări afective pozitive, sentimentul unităţii cu
ceilalţi membri ai grupului sporesc curiozitatea şi motivaţia pentru implicarea în jocurile de
grup. Acestea pot satisface nevoia de comunicare cu covârstnicii, de confirmare şi stimulare a
asertivităţii, a importanţei propriei persoane pentru ceilalţi, a recunoaşterii capacităţilor
personale şi a resurselor de care dispune fiecare7.
Ca urmare, metoda jocurilor valorifică avantajele dinamicii de grup. Interdependenţele
şi spiritul de cooperare, participarea efectivă şi totală la joc angajează atât elevii timizi, cât şi
pe cei slabi, stimulează curentul de influenţe reciproce, ceea ce duce la creşterea gradului de
coeziune în colectivul clasei, precum şi la întărirea unor calităţi morale (răbdare şi tenacitate,
respect pentru alţii, stăpânirea de sine, cinstea, autocontrolul etc.) şi la dobândirea unor
comportamente legate de îndeplinirea unor viitoare funcţii sau responsabilităţi socioprofesionale.
În concluzie, jocul oferă elevilor de vârstă şcolară mică posibilitatea dezvoltării
încrederii în ei înşişi, cu efecte benefice în relaţionarea interumană în general şi cu copiii de
aceeaşi vârstă în special, conducând la o optimă adaptare la grupurile sociale în care şcolarul
mic trăieşte.

Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în învățământul de masă
prin intermediul activităților extrașcolare
Prof. Aurica Dascălu
Şcoala Gimnazială ”Nicu Albu” Piatra Neamţ
Învăţământul special este parte componentă a sistemului de învăţământ românesc şi
oferă tuturor copiilor programe educaţionale potrivite cu nevoile lor de dezvoltare. Educaţia
specială este în răspunderea tuturor angajaţilor unei şcoli şi este flexibilă şi atotcuprinzătoare.
Mitrofan, Iolanda, Cursa cu obstacole a dezvoltării umane. Psihologie, psihoterapie, psihodiagnoză,
psihoterapie centrată pe copil şi familie, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p. 200.
7
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În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în
funcţie de gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de masă.
Copiii cu deficienţe medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări
socioafective sau de comportament sunt integraţi în şcolile de masă unde pot beneficia de
servicii educaţionale de sprijin. Învăţământul special este organizat în funcţie de tipul de
deficienţă–mentală, de auz, de văz, motorie şi alte deficienţe asociate.
Copiii din învăţământul special pot urma curriculumul şcolii de masă, curriculumul
şcolii de masă adaptat sau curriculumul şcolii speciale. De asemenea, durata şcolarizării poate
să difere. De exemplu, pentru copiii cu deficienţe mentale severe, durata şcolarizării în
învăţământul primar şi în gimnaziu poate fi de 9-10 ani, ceea ce înseamnă că este cu 1-2 ani
mai mult decât cei 8 ani parcurşi în învăţământul de masă. Pe timpul şcolarizării copiii cu
cerinţe educative speciale au acces la resurse psihopedagogice de reabilitare şi recuperare –
medicalăşi socială şi la alte tipuri de servicii de intervenţie specifice disponibile în comunitate
sau la instituţii specializate, inclusiv cele de învăţământ special.
Învăţământul special este organizat la toate nivelurile învăţământului preuniversitar,
inclusiv în grădiniţe, şcoli generale (clasele I-VIII, nivel primar şi secundar inferior), şcoli de
arte şi meserii, licee, şcoli postliceale, centre educaţionale, centre de zi şi centre de pedagogie
curativă. În unele cazuri, şcolile acoperă câteva niveluri ale învăţământului în aceeaşi instituţie
de învăţământ special. Educaţia copiilor cu nevoi speciale este organizată în grupe sau în clase
speciale şi, în unele cazuri, individual. Grupele sau clasele din şcolile speciale sunt, de regulă,
mai mici ca număr decât cele din şcolile de masă. Unele şcoli speciale oferă educaţie şi
instrucţie în limba minorităţilor.
Cerinţele educative speciale diferă de la caz la caz. Educatorul trebuie să le cunoască,
să le înţeleagă, să le satisfacă. Ele pot fi satisfăcute şi prin educaţia extracurriculară. Educaţia,
sub toate formele ei, trebuie să le asigure copiilor cu deficienţe posibilitatea de a parcurge cu
demnitate drumul vieţii şi de a se bucura de viaţă. Învăţământul integrat prezintă mari avantaje,
primul constând în chiar faptul că micul deficient se formează în condiţiile obişnuite ale vieţii,
învăţând să colaboreze cu ceilalţi. În perspectivă, cea mai mare parte a copiilor cu handicap se
va integra în învăţământul obişnuit.
Integrarea largă a copiilor cu deficienţe uşoare în învăţământul general ridică şi
probleme asigurării unui contact de valoare educativă a acestor copii cu colegiilor. Este vorba
de a accepta că, în pofida diferenţelor, toţi copiii au drepturi egale, de a fi învăţaţi să se
cunoască, să se înţeleagă, să convieţuiască, să coopereze. Copilul integrat primeşte mult, dar
are şi el ceva de dat celorlalţi, din bogăţia lui lăuntrică. Integrarea este o îmbogăţire reciprocă.
Această reciprocitate apare cu deosebire în activităţile extraşcolare. Şi pentru cei ce rămân în
şcoala specială este necesar contactul cu colegii lor din învăţământul de masă. Şi aici pot
interveni, cu mult folos, activităţile extraşcolare: ele pot pune pe copiii din şcoala specială întro relaţie mai mult sau mai puţin frecventă cu lumea de dincolo de zidurile şcolii, asigurând
întâlnirea cu ceilalţi. Elevii cu cerinţe educative speciale trebuie să se bucure de activităţile
extraşcolare, care pentru ei au chiar o importanţă deosebită. Toţi elevii au nevoie de loisir,
adică de o petrecere a timpului liber care să-i deconecteze de programul obişnuit şi să-i recreeze
prin acţiuni de o altă natură decât cele solicitate de procesul de învăţământ. Şi copiii cu
deficienţe au nevoie de o astfel de recreere, prin manifestări care să le aducă satisfacţii, plăcerea
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jocului, bucuria vieţii. În cazul deficienţelor senzoriale, ca şi al infirmităţilor motorii, chiar
dacă elevii par cu totul normali, apar aproape totdeauna consecinţe pe planul cunoaşterii,
manifestate uneori printr-o anumită rămânere în urmă în constituirea sferei cognitive. Cauza –
lipsa unei instruiri adecvate deficienţei.
Şi funcţia vocaţională a educaţiei extarcurriculare creşte în importanţă. Depistarea
înclinaţiilor şi aptitudinilor, satisfacerea lor, precum şi asigurarea posibilităţii afirmării lor
serveşte dezvoltării integrale a fiecărui copil, cultivarea capacităţilor lor creatoare, poate şi
deschiderii orizonturilor sale profesionale. Pentru copilul cu probleme manifestarea în direcţia
vocaţiei (adică unde el poate reuşi mai bine) este şi un mod de a compensa incapacitatea în alte
domenii, de a dovedi că nu este un „dezmoştenit”, de a contrabalansa sentimentul inferiorităţii
şi al eşecului, de a trăi bucuria succesului, de care are atâta nevoie. Foarte mulţi psihopedagogi
contemporani au ajuns la concluzia că un astfel de copil nu-şi poate câştiga echilibrul psihic
decât pornind de la o percepere lucidă a propriei situaţii. Altfel spus, este necesară acceptarea
deficienţei, fără iluzii şi visuri fanteziste, fără dramatism, fără a pretinde imposibilul. Dar
acceptarea nu înseamnă resemnare. Ea implică şi aprecierea, tot atât de lucidă a posibilităţilor
proprii de realizare. O realizare nu de la sine, ci prin muncă perseverentă, prin pregătire solidă,
prin comportare responsabilă.
Pentru copilul deficient, importanţa majoră a activităţilor extraşcolare stă în faptul că
înlătură, cel puţin în parte, barierele dintre el şi ceilalţi: nu există două lumi, una a valizilor şi
una a handicapaţilor. Există numai o lume, una singură, în care vor trăi toţi cei care astăzi sunt
copii şi ei trebuie să înveţe de pe acum să trăiască împreună, să muncească împreună, să dea
fiecare celorlalţi tot ce are mai bun în conştiinţa lui. Numai prin acest contact, copilul îşi poate
câştiga încrederea în sine, se poate exprima liber, se poate simţi un copil printre ceilalţi. Numai
prin integrare incapacitatea este împiedicată să devină handicap.
Copiii cu cerințe speciale, în special cei din clasele mici, nu cunosc decât prea puţin
activităţile extraşcolare posibile, oferta va trebui să vină, aşadar din partea noastră. Ţinând
seama de conţinutul lor, distingem următoarele categorii mari de activităţi extraşcolare:
- activităţi cu conţinut cultural, artistic, spiritual;
- activităţi cu conţinut ştiinţific şi tehnico-aplicativ;
- activităţi sportive;
- jocuri distractive;
- activităţi cu caracter comunitar.
Aproape toate categoriile de activităţi menţionate sunt accesibile şi copiilor cu cerințe
speciale, cu unele adaptări. Va trebui, înainte de toate, să selectăm activităţile extraşcolare
necesare şi posibile în raport cu timpul de deficienţă al elevilor noştri şi cu condiţiile şcolii şi
ale localităţii. Vom chibzui asupra valenţelor lor educative şi asupra cerinţelor pe care le
implică realizarea lor. Vom selecta acele activităţi care să pună în valoare posibilităţile copiilor,
ajutându-i pe copii să înveţe să-şi dezvolte aptitudinile în domeniul în care sunt înzestraţi şi
compensând în felul acesta deficienţele. În selectarea activităţii vom avea în vedere şi
necesitatea ca ele săfie suficient de variate, pentru a-i antrena pe copii pe diferite dimensiuni
ale personalităţii lor. Fără această varietate, activitatea extraşcolară, solicitând mereu acelaşi
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tip de acţiune, ar deveni plictisitoare. Activităţile nu trebuie să fie impuse, ci propuse, alegerea
revenind copiilor. Ar fi o gravă greşeală să organizăm o activitate fără consimţământul lor, o
activitate pe care ei nu o doresc, care îi plictiseşte, pe care o resping. Impusă, distracţia nu ar
mai fi distracţie, ar deveni un chin. Majoritatea acţiunilor extraşcolare, la clasele mici, se
desfăşoară la nivelul clasei, ajutându-i pe elevi să se cunoască şi să coopereze mai bine, să
participe toţi la fiecare acţiune.
Pentru realizarea activităţilor alese, vom căuta să-i antrenăm pe elevi în pregătirea lor.
A se pregăti este nu numai o chestiune de organizare, dar şi de stimulare motivaţională.
Anticipând, elevii visează la lucrurile care-i aşteaptă, se apropie cu gândul de ele, doresc să le
trăiască cu adevărat. Pregătirea unei activităţi este prilej de dezbatere în grup, de confruntare a
diferitelor măsuri care trebuie luate, de stabilire a responsabilităţilor şi de asumare a lor.
Dincolo de responsabilităţile elevilor, noi, dascălii, răspundem de reuşita activităţii
extradidactice. Faptul că ei proiectează nu ne scuteşte de propriul nostru proiect, care nu
întotdeauna trebuie scris, dar cel puţin în mintea noastră trebuie să existe. Pe prim plan se află
măsurile de protecţie a copiilor, ţinând seama de accidentele care s-ar putea produce din cauza
dificultăţilor motorii sau a instabilităţii unor copii. Vom lua contact cu părinţii, cu unii factori
locali care ne-ar putea ajuta. Prefigurăm un scenariu al desfăşurării acţiunii. În cazul organizării
unor activităţi cu clase de la şcoala specială trebuie pregătiţi copiii de la şcoala specială pentru
întâlnirea cu ceilalţi. Ei se tem şi noi trebuie să le insuflăm încredere, îndrăzneală. Copilul cu
probleme poate fi stimulat, astfel să-şi depăşească limitele. El poate fi învăţat cum să se
comporte, cum să se îmbrace, cum să se adreseze celorlalţi pentru a nu fi luat în râs sau
compătimit. Miza jocului este mare pentru el: a fi acceptat.
Există o mare varietate de activităţi care pot fi desfăşurate în comun cu elevii unei şcoli
de masă şi care ar putea contribui la înfrăţirea copiilor, la asimilarea în comun a valorilor
morale şi spirituale. Pe parcursul vizitării unui muzeu sau a unei întreprinderi, ei pot să-şi
împărtăşească şi să-şi îmbogăţească reciproc impresiile. Într-o excursie în aer liber ei vor
admira împreună acea măreaţă creaţie divină care este natura. Important nu este cine ajunge
primul în vârful muntelui, ci să ajungă toţi.
Subliniem şi importanţa activităţii menite să-i integreze pe copii în cadrul mai larg al
comunităţii locale. Pe de o parte sunt activităţile de cunoaştere activă a mediului social
înconjurător: facem cumpărături prin diferite magazine, vizităm diferite ateliere şi şcolile
profesionale din localitate, participăm la o slujbă religioasă la biserică. Sunt moduri de a ieşi
din cercul închis al şcolii speciale, de a cunoaşte oamenii şi de a fi cunoscuţi de ei. Copiii îşi
pot aduce contribuţia cu ceilalţi locuitori mari şi mici la tot felul de acţiuni ecologice ( îngrijirea
unui parc, curăţarea unui râu), acţiuni culturale şi spirituale (un spectacol public, repararea unei
biserici), acţiuni umanitare în sprijinul celor chinuiţi de boală, de singurătate. O categorie de
activităţi, care ne cer multă prudenţă, sunt cele cu caracter de concurs, de competiţie. Într-o
întrecere a copiilor cu handicap cu cei de la o şcoală de masă, uneori apare pericolul unei
confruntări fără şanse de succes, fie din cauza piedicilor create de deficienţă ca atare, fie din
cauza consecinţelor secundare care frânează elanul competiţional.
Acest tip de activitate extraşcolară trebuie folosit cu prudenţă şi numai în domenii în
care copilul cu handicap poate avea şanse egale cu ale celorlalţi. Uneori, când copiii cu
handicap concurează cu ceilalţi, trebuie create condiţii speciale, care nu înseamnă „o favoare”
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făcută lor, ci o egalizare a şanselor, lucru pe care trebuie să-l înţeleagă toţi concurenţii. Toate
acestea se referă la confruntările elevilor cu handicap cu cei de la şcolile de masă. Se pot
organiza, însă, şi concursuri în cadrul şcolilor speciale, aşadar între copiii deficienţi.
Rezultatele educative depăşesc, uneori, aşteptările. Se creează un climat de emoţie colectivă
tonică, de încordare optimistă. Este de dorit ca o confruntare, care oricum are valoare
compensatorie, să fie privită nu cu dramatism, ci ca un joc şi să fie jucată fair-plaz. Să
examinăm şi situaţia unui elev cu handicap integrat în şcolile de masă. Este cazul să participe
şi el atunci când clasa lui se află într-o competiţie cu altă clasă sau echipă tot de la şcoala de
masă? În principiu, da, lucrul acesta dându-i prilej să se afirme, să câştige respect şi să se
integreze organic printre colegii lui. Participarea este condiţionată de posibilităţile lui reale de
a contribui la reuşita echipei. Dacă există riscul ca el să nu facă faţă confruntării, este mai bine
să se mărginească la a-şi ajuta echipa în buna ei pregătire şi la a fi un suporter pasionat, care
trăieşte intens emoţia colectivă şi dacă este cazul, bucuria victoriei colegilor săi.
Rolul educatorului fie el cadru didactic al şcolii speciale, fie al şcolii de masă capătă
aspecte noi în educaţia copiilor cu cerințe speciale. El apelează la resurse interioare ale copiilor
cu nevoi speciale care nu ies la iveală în situaţiile obişnuite, ajutându-l să-ţi recunoască
propriile posibilităţi nebănuite, fiind un revelator al universului lor lăuntric. Activitatea
extraşcolară devine astfel o punte spre ceilalţi. Activităţile extraşcolare ale elevilor cu cerinţe
speciale fie ei şcolarizaţi în învăţământul special sau în învăţământul de masă, trebuie selectate
în raport cu posibilităţile lor reale, adaptate cerinţelor deficienţei, subordonate obiectivelor
instructiv-educative şi recuperatorii specifice şi astfel organizate încât să ofere copilului
posibilitatea de a-şi afirma capacităţile, de a se bucura de satisfacţia succesului dobândind
încredere în forţele lui.
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Metodele clasice versus metodele interactive
- studiu comparativ sub aspectul utilizării şi eficienţei
prof. Coșei Oana Daniela
Grădiniţa P.P. Nr. 26 Timişoara
Învăţământul românesc din ultimele decenii a încercat de numeroase ori să găsească
răspunsurile cele mai adecvate şi prompte la tot ceea ce împiedică sau îngrădeşte elevul sau
profesorul în încercarea sa de a obţine cele mai bune rezultate şcolare şi de a deveni un cetăţean
de nădejde , o persoană educată şi cu o importantă conştiinţă civică. Din acest punct de vedere
întreaga societate trebuie să reflecteze cu adevărat şi deasemenea trebuie luaţi în calcul atât de
mulţi factori interni şi externi care la un moment dat pot şi cauzează ulterior atâtea neajunsuri
şi neplăceri. Dincolo de ceea ce societatea mileniului trei consideră şi propune ca modern
dintotdeauna a existat din partea cadrelor didactice preocuparea mai mult sau mai puţin
amplificată de a utiliza cele mai adecvate metode, mijloace şi procedee din dorinţa de a obţine
cât mai importante rezultate şcolare sau din dorinţa de a reuşi să insufle cât mai repede şi trainic
tinerilor învăţăţei esenţa cunoştinţelor perene şi trainice.
Preocupările în acest sens există din cele mai vechi timpuri, am putea spune încă din
epoca neolitică dacă nu şi mai vechi, dar în epoca antică în fiecare stat, regat sau civilizaţie
antică au existat oraliceşte sau chiar prin reflecţii filosofice scrise numeroase dezbateri şi
expuneri de convingeri în privinţa modului în care fiecare considera ca utilă , necesară sau
optimă realizarea unui act didactic eficient şi sănătos tineretului sau adulţilor. Pietricelele ,
beţişoarele , sculpturile sau picturile murale din sactuare au fost tot atâtea exemple de material
didactic utilizat în acele perioade. Din secolul al XVII-lea ilustraţiile din cărţi au constituit un
mod deosebit de a dezvălui şi exemplifica ceea ce se dorea transmis, iar în România , Gh.
Asachi în secolul al XIX-lea dând dovadă de tact pedagogic, de intuiţie şi inovativitate,
realizează primele hărţi şi tablouri istorice şi geografice care au condus cu adevărat la
dezvoltarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor la materiile respective. Începând cu ultimele decenii
ale secolului XIX şi în secolul XX pentru comunicarea cunoştinţelor sau folosit diverse
materiale cu mesaj informaţional (software) şi echipamente tehnice(hardware) care reuşeau să
redea iniţial pe cale auditivă , apoi vizuală , iar ulterior pe cale audio-vizuală ceea ce constituia
mesajul sau informaţia , din a doua jumătate a secolului XX reuşindu-se un set de mijloace
didactice care aduceau faţă în faţă elevul cu maşina într-o colaborare directă. În zilele noastre
aceste mijloace sau diversificat foarte mult având la bază computerul şi proiectorul , reuşinduse succese de necontestat având la bază noile tehnologii.
După cum se ştie şi a fost semnalat de numeroase ori, termenul de metodă în sine
provine şi derivă din cuvântul grecesc methodos cu sensul bine definit de drum, cale înspre
atingerea unui scop.Cursul de Pedagogie al Universităţii din Bucureşti defineşte metoda ca „
o cale de optimizare a acţiunii de predare” care presupune o modalitate de lucru, o anumită
strategie didactică şi care oferă elevilor posibilitatea de a-şi însuşi noţiuni, cunoştinţe ,
deprinderi , capacităţi. Activitatea didactică se desfăşoară în baza unor finalităţi, este expusă
prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de
realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar
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integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac
posibilă atingerea performanţelor şi finalităţilor educaţionale.
Opinia împărtăşită în mai multe lucrări şi foarte bine sintetizată în lucrarea lui Ştefan
Păun este acea că metodele de învăţământ reprezintă o modalitate de lucru selectată de profesor
pe anumite criterii şi în funcţie de anumite condiţii şi utilizată la lecţii şi în activităţile şcolare
sau extraşcolare cu ajutorul elevilor , în beneficiul elevilor , în deplină concordanţă cu anumite
obiective care presupun cooperarea profesor-elev, elev-elev, în scopul realizării învăţării ,
implicând deasemenea procedee selecţionate pentru asimilarea cunoştinţelor şi stimularea
creativităţii.
Metodele şi mijloacele didactice tradiţionale , deloc de neglijat , şi-au demonstrat de-a
lungul timpului neajunsurile , lipsurile şi o eficienţă medie , chiar scăzută atunci când discutăm
de performanţele şcolare absolute. Datorită condiţiilor de viaţă din perioada interbelică şi chiar
comunistă numeroase unităţi şcolare s-au sprijinit pe acest mod de realizare a educaţiei şcolare
, perpetuându-se în acelaşi timp într-un mod nesănătos absolutismul didactic de cele mai multe
ori proclamat şi întruchipat de cadre didactice slab pregătite , dar existând şi numeroşi profesori
deosebit de pregătiţi care prin virtutea evenimentelor au adoptat un stil autoritar având la bază
temperamentul propriu. Observăm astfel că într-un mod de netăgăduit relaţia dintre profesor şi
elev este o componentă importantă inclusiv a tipului de învăţământ pus în discuţie, deşi se
cunosc ataşamente şi afectivităţi deosebite , relaţii de prietenie impresionante elev-profesor
încă din antichitate sau Evul Mediu. Cu un rol deosebit în dezvoltarea personală sau de grup ,
după cum remarca şi André de Peretti , învăţarea are ca suport deosebit relaţia dintre elevi şi
profesori şi lumea exterioară. Rigorismul învăţământului clasic , tradiţional, bazat în forma lui
cea mai extremă pe climatul glacial al relaţiei profesor – elev , pe stilul autoritar promovat de
cadrul didactic, pe prezentarea neînsufleţită sau unilateral dramatică a faptelor , fără existenţa
unui dialog real profesor -elev sau a pluralismului opiniilor , deasemenea printr-o evaluare
scrisă sau orală rigidă fără ajustări sau compromisuri a fost în măsură într-un mod neaşteptat ,
am spune , să aducă succese importante pe calea achiziţiilor şi cunoştinţelor elevilor, făcând
cunoscută şcoala românească în epoca interbelică şi comunistă în întreaga lume. Ar fi
interesant de studiat sau de analizat efectul acestei strategii în plan militar ştiut fiind faptul că
în acele timpuri societatea era „tributară” domeniului militar fără de care până în zilele noastre
fiecare stat se consideră ameninţat. Răceala prezentării faptelor sau încorsetarea exprimării şi
creativităţii juvenile sau adolescentine contravine însă majorităţii indicaţiilor şi opiniilor de top
ale pedagogilor zilelor noastre. Rămân însă indispensabile o parte a acestor metode clasice sau
tradiţionale prin profunda lor aplicabilitate practică şi prin rezultatele oferite. Din acest punct
de vedere putem admite necesitatea unei coexistenţe sau coabitări a metodelor şi mijloacelor
clasice,tradiţionale cu cele moderne. Constatându-se acest fapt numeroase lucrări din
străinătate şi din România scot în evidenţă diferitele aspecte ale acestei importante manifestări
didactice moderne , a acestei inflorescenţe metodologice. Metodele tradiţionale, clasice sunt
acceptate unanim ca fiind cele cu un pronunţat caracter oral ca şi : povestirea, explicaţia şi
prelegerea şcolară, lucrul cu manualul, exerciţiul. Ele pot să apară în formă „pură” , dar recent
se împleteşte cu alte metode mai moderne ca şi conversaţia sau demonstraţia în funcţie de
materia la care este utilizată.
Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se
oarecum în antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare şi
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democraţie face parte din gama noilor educaţii, care reprezintă cel mai pertinent şi mai eficient
răspuns al sistemelor educative la imperativele generate de problematica lumii contemporane.
Prin participare, elevii îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber,
pot deveni coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci
şi un participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea
comportamentului participativ înseamnă pasul deosebit de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să
devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune.
Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul
didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor
studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive
de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea
soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza
argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri
raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a
construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea
soluţiilor. Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: Gândiţi, lucraţi în echipă,
comunicaţi; Termeni-cheie iniţiali; Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat; metoda Sinelg; metoda
Mozaic; Cubul; Turul Galeriei; Elaborarea unui referat/eseu; Brainstormingul,Jurnalul în trei
părţi; Tehnica predicţiei; Învăţarea în grupuri mici; Turneul între echipe; Linia
valorilor,Metoda Philips 6-6, etc.
Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea
unor reguli. Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi să lucreze
în echipă, se impune respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în clasă;
formularea unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să
fie înţeleasă de toată lumea.
În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă
impresia că au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea
de expectanţe pozitive faţă de elevi; utilizarea unor strategii de management educaţional
eficient; stabilirea de obiective clare şi comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim
a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă.
Conţinuturile, formele de organizare a activităţilor de predare-învăţare şi metodele
didactice sunt într-o permanentă interdependenţă. Tehnologia didactică presupune un mod
ştiinţific de proiectare , realizare şi evoluţie a lecţiei. Capitolul „Pentru sau contra pedagogiei”
al lui André de Peretti subliniază într-un mod magistral: „ Problema conţinuturilor
învăţământului şi cea a metodelor de natură a le asigura transmiterea de către elevi diferiţi ca
temperament şi ca mediu (de provenienţă- n. tr.) face obiectul întrebărilor anterioare , al
disputelor fără sfârşit şi al conflictelor legate de confuzia noastră obişnuită. Conservatorism
crispat sau progresism exaltat , declaraţii absolutiste sau temporizări relativiste , elitism sau
democratism , pesimism vizavi de elevi sau de studenţi , apărări ale ştiinţelor şi tehnicii ,
uniformitatea autoritară şi iacobină sau pluralism girondin, clasicism sau baroc , între altele ,
nu încetează să inspire ăn mod contradictoriu educatorii şi cercetătorii ca şi pe responsabilii
ierarhici”.
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Multitudinea metodelor de învăţământ este ilustrată în majoritatea lucrărilor de
specialitate , în 1980 existând peste optzeci (80) de clasificări ale acestor metode şi tot atâtea
abordări didactice. Dorind crearea situaţiilor optime de învăţare , profesorul are îndatorirea
modernizării şi oferirii unui caracter dinamic, flexibil , deschis spre înnoire şi inovaţie şi
permiţând manifestarea creativităţii . Disputa dintre profesorii de istorie, transpusă şi în planul
elaborării conţinuturilor uneori, în privinţa tradiţionalismului sau modernismului
manifestărilor sau metodelor nu poate fi tranşată definitiv după cum am mai subliniat anterior
într-o singură direcţie. Lecţia de istorie este realizată aşadar în totalitate sau aproape în
totalitate printr-o îmbinaare a metodelor sub ceea ce este cunoscut sub numele de clasic şi
modern în predarea istoriei
Ne exprimăm speranţa şi în unele situaţii convingerea că de la caz la caz vom reuşi
fiecare să găsim cele mai bune soluţii la frământările noastre şi la situaţiile întâlnite în timp
util, având în vedere cele expuse în aceste pagini la care adăugăm experienţele personale şi
cerinţele învăţământului modern sau necesitatea de reformare a învăţământului românesc.
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Importanța interactivității în procesul de predare-învățare
Prof. Ciupa Marius
Liceul Tehnologic Sanitar ,,Vasile Voiculescu” Oradea
Motto: „ Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista
când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să
se adapteze.”
(Maria Montessori)

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi
dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează
schimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.
Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o
confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea
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şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din
interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi
şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic,
mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa
de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.
Uneori considerăm educaţia ca o activitate în care continuitatea e mai importantă decât
schimbarea. Devine însă evident că trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai rapidă,
ci şi imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai ştim dacă ceea ce ni se întâmplă este “bine” sau
“rău”. Cu cât mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine.
Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem
propune şi realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi. Trebuie,
deci, să ne modificăm modul în care gândim prezentul şi viitorul educaţiei pe care îl dăm
generaţiei următoare având în vedere aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o unitate şcolară
“muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci avem nevoie de o şcoală cei pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de comunicare.
E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii,
personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de
comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi
adaptabilitate, responsabilitate şi implicare.
Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind
optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.
În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant
alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre
cunoaştere.
Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie
la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ
şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.
Așadar, prin metode interactive înţelegem modalităţile prin care se formează şi se
dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra mediului
înconjurător, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi interioare,
formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. Din această definiţie observăm că, în
cadrul procesului educaţional interactiv, accentul este pus pe formarea de competenţe și nu pe
transmiterea (i)logică a cunoştinţelor, astfel actorul central, elevul, este transformat într-o fiinţă
raţională ce conştientizează importanţa dezvoltării personalităţii individuale, el nemaifiind o
„maşină de reprodus informaţie”. Pentru a fi eficiente, acestea trebuie să îndeplinească
„cerinţa primordială a educaţiei progresiviste” (J. Piaget), adică activităţile de învăţare şi de
muncă independentă să fie îmbinate cu activităţi de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă
interdependentă, pentru că „învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă,
dă o notă mai personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi
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talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente
de emulaţie, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.” (I. Cerghit).
Clasificarea metodelor didactice se poate face din mai multe puncte de vedere, dar noi
luăm în seamă doar clasificarea prin care se disting două mari clase de metode: metodele
tradiţionale şi metodele moderne, interactive.
Cel mai important aspect al instruirii active îl constituie faptul că elevii devin
coparticipanţi la propria lor instruire şi educare. Sunt satisfăcute astfel, cerinţele
psihopedagogice ale activizării:
• pregătirea psihologică pentru învăţare;
• prevenirea şi reducerea influenţelor negative ale diferitelor surse perturbatorii;
• asigurarea unui limbaj comun între educator şi educat;
• utilizarea unor modalităţi eficiente de activizare.
Pentru o utilizare eficientă a acestor metode, în practica didactică, este necesară
cunoaşterea teoretică, o minimă experienţă în utilizarea acestora şi integrarea corespunzătoare
în proiectul didactic, în interrelaţie cu metodele tradiţionale. Acest mod de predare transformă
elevul într-un actor, participant activ în procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele
prin efort propriu, mobilizându-l în raport cu sarcinile de învăţare date. Se identifică cu situaţia
de învăţare în care este antrenat, fiind parte activă a propriei transformări şi formări, generată
de cunoaştere.
Practica didactică bazată pe metode interactive presupune:
• interacţiuni verbale şi socio-afective nemijlocite între elevi, graţie cărora se dezvoltă
competenţe intelectuale şi sociale transferabile în diferite contexte formale sau informale;
• atitudine deschisă, activă bazată pe iniţiativă personală;
• o învăţare în colaborare cu ceilalţi colegi;
• angajarea intensă a elevilor în realizarea sarcinilor (chiar dacă în cazul unora dintre ei nu se
produce la primele experienţe de acest fel);
• responsabilitate colectivă şi individuală;
• valorizarea schimburilor intelectuale şi verbale, mizând pe o logică a învăţării care ţine cont
de opiniile elevilor.
Specific metodelor interactive este faptul că ele promovează interacţiunea dintre
minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate
evidente.
Se poate spune astfel că metodele interactive:
• creează deprinderi;
• facilitează învăţarea în ritm propriu;
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• stimulează cooperarea, nu competiţia;
• sunt atractive;
• pot fi abordate din punct de vedere al diferitelor stiluri de învăţare.
De aceea, un profesor/ învăţător care foloseşte metode interactive ar trebui să fie:
• un sfătuitor – care îşi poate ajuta elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează să îşi prezinte
propriul punct de vedere;
• un animator – care iniţiază metode şi le explică elevilor, pregăteşte materialele didactice şi
prezintă scopurile învăţării;
• un observator şi un ascultător – care observă elevii în timpul activităţii şi îi apreciază corect;
• un participant la învăţare – care nu are impresia că este perfect şi învaţă toată viaţa;
• un partener – care poate modifica „scenariul” lecţiei, dacă clasa o cere.
Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe
direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un
pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale, în suprapunerea
problematizării pe fiecare metodă şi tehnică de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată
contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului.
Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spunea Jean Piaget, este de a asigura
o metodologie diversificată, bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă
independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă.
Într-o abordare modernă, profesorul/ învăţătorul se preocupă de crearea de ocazii de
învăţare pentru elevii săi. În acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin
care sunt configurate activităţile de învăţare ale elevilor. În absenţa unui inventar metodologic
interiorizat (adică bine învăţat, mobil, în situaţie de a fi aplicat şi transferat în situaţii noi),
activităţile elevilor nu pot fi anticipate interactiv, şi, cu atât mai puţin declanşate pe parcursul
orelor.
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Dorinţă de cooperare,
implicare activa a elevilor

Caracter
activ – participativ

INTERACTIVITATEA

Învăţare prin
comunicare, prin
colaborare

Clasificarea metodelor interactive de grup:
 Metode de predare – învățare:


Metoda predării- învățării reciproce;



Mozaicul ;



Tehnica lotus;



Metoda învățării pe grupe mici;



Metoda schimbării perechii ;



Metoda piramidei ;



Învățarea dramatizată.

 Metode de fixare si sistematizare:


Diagrama cauză-efect;



Harta cognitivă;



Pânza de păianjen;



Cvintetul.

 Metode de rezolvare de probleme:
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Brainstormingul;



Explozia stelară;

Valoare
activ – formativă
asupra personalităţii
elevului
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Pălăriile gânditoare;



Metoda cubului;



Interviul de grup;



Tehnica 6/3/5;



Controversa creativă;



Tehnica acvariului.

 Metode de cercetare:


Proiectul de cercetare în grup;



Experimentul;



Portofoliul pe grupe.

În concluzie, implicarea activă şi interactivă a elevilor cu întregul lor potenţial
intelectual, fizic, afectiv-motivaţional şi voliţional, cu creativitatea şi productivitatea lor,
reprezintă premisa unei instruiri eficiente, interactive, care îşi propune ca rezultat, elaborarea
de noi structuri cognitive-intelectuale, acţionale, afective, motivaţionale şi voliţionale
operaţionale. Astfel, activizarea reprezintă un rezultat al instrucţiei-autoinstrucţiei şi educaţieiautoeducaţiei şi, deopotrivă, o premisă a unei instrucţii-autoinstrucţii şi educaţii-autoeducaţii
eficiente, de nivel superior. Dintr-un participant pasiv şi docil, din obiect al învăţării, elevul
devine subiect activ al unei activităţi orientate de propriile sale nevoi şi interese educaţionale
şi, în bună măsură, propriul său educator.
Profesorul este cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant
pentru învăţare în clasă, iar elevul este cel care aduce ceva din viaţa lui, din afara şcolii, din
ciclul preşcolar sau experienţa lui de viaţă. În cadrul orelor de curs, se pot folosi o multitudine
de metode care să stârnească interesul copiilor. Printre acestea se pot utiliza şi metode ale
gândirii critice. De cele mai multe ori, aceste metode îi solicită pe elevi să formuleze întrebări
referitoare la conținutul învățării, întrebări care să-i pună în dificultate pe colegii lor în căutarea
răspunsurilor. Nici unii, nici ceilalţi nu ar reuşi să facă acest lucru, dacă nu ar studia conținutul
învățării. Animaţia îi cuprinde şi atunci când întrebarea pusă are mai multe soluţii. Dezbaterea
unor probleme care îi interesează, folosind argumente ”pro” şi “contra”, îi ajută să decidă dacă
acceptă sau nu valorile şi ipotezele existente.
Bibliografie:
•
Cocoş, C. (coord.), „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade
didactice”, ditura Polirom, Bucuresti, (1998)
•

Cristea, S. , „Pedagogie”, vol. II, Editura Hardiscom, Piteşti, (1997)

•

Nicola, I , „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Aramis, Bucureşti, (2003).

•

Cerghit, I., Metode de învăţământ ,Iaşi, Editura Polirom, 2006 ;

•

Ion Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, Iaşi, Editura Polirom, 2002
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Delimitarea conceptului de management
Prof. Ciobanu Claudia Veronica
Liceul Teoretic ”Emil Racoviță” Techirghiol
Conceptul de management a devenit tot mai utilizat în ultimii 50-60 de ani, iniţial în
afaceri, iar mai apoi, printr-o largă răspândire în toate domeniile. Termenul, provenit din limba
engleză, a avut iniţial semnificaţia de a conduce, mai apoi observându-se derivări de sens,
variind de la definţii care prezintă managementul ca ansamblu de cunoştinţe, principii, metode
şi tehnici, până la definiţii în care managementul este activitatea prin care se atestă capacitatea
conducătorului de a aplica, în mod creator, cunoştinţele ştiinţifice.
William Newman defineşte managementul ca importantă tehnică socială de
direcţionare, conducere şi control al eforturilor unei grupe de indivizi în vederea realizării
unui scop comun.8 Importante sunt, din acestă perspectivă capacităţile leaderului de a
minimaliza cheluielile, însă este omis gradul eficienţei în conducere.
A. Mackensie, priveşte managementul ca pe un proces în care conducătorul operează
cu trei elemente fundamentale: idei, lucruri şi oameni, realizând obiectivul prin alţii.9 Această
abordare exprimă, de fapt, cele trei dimensiuni ale managementului care dau contur şi funcţiilor
manageriale.
O. Nicolaescu susţine că managementul rezidă în studierea procesului de conducere a
producţiei în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care guvernează(...) ridicarea
eficienţei acesteia.10 În cadrul învăţământului producţia trebuie înţeleasă ca personalitatea
celor educaţi, iar eficienţa procesului ca succesului acestora în integrarea în societatea în
schimbare. În învăţământ eficienţa procesului nu poate fi observată imediat ci după câteva
decenii, prin analize destul de largi, pe o întreagă generaţie de elevi, avându-se în vedere multe
variabile cum ar fi: traseul educativ al fiecărui individ, evoluţia economică a individului şi a
ţării, schimbările apărute în societate, gradul de adaptibilitate al individului la societatea din
care face parte, dar şi al societăţii unei ţări la cerinţele internaţionale, etc
Managementul însă nu poate fi redus la niciuna dintre aceste definiţii. El reprezintă un
concept mult prea complex care face trimitere la mai multe acţiuni pe care trebuie să le
intreprindă managerul, liderul. Astfel putem discuta despre:
O tehnică socială
O activitate eficientă
O organizare optimă a activităţii
Un proces decizional permanent
Un proces social
O activitate psihosocială complexă
8

Newmam W. H., 1964, p 46
Mackensie A., p 137
10
Nicolaescu O., 1994, p 233
9
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Un proces de proiectare a activităţii eficiente într-un context sau climat psihosocial
optim
Un sistem de principii, reguli
Un complex de acţiuni desfăşurate cu scopul de a asigura funcţionalitatea normală,
eficientă a colectivităţii umane11.
Astfel putem susţine că managementul este un ansamblu de procese prin care o
activitate este gestionată eficient în raport cu resursele existente, cu contextul specific, în
vederea atingerii finalităţilor/obiectivelor propuse.
Managementul corelează cu mai mulţi termeni: administrare, gestionare, coordonare,
îndrumare, antrenare, însă trebuie să se facă distincţii între aceştia în baza unor criterii
definitorii: obiective, resuse, decizie, structură.
Un manager de calitate trebuie să facă această distincţie şi să respecte anumite reguli
în baza cărora să delimiteze acţiunile întregului grup de indivizi cu care lucrează:


coerenţa între fapte şi vorbe;



coerenţa între decizii;



coerenţa între obiectivele propuse şi mijloacele alocate;



claitatea şi transparenţa relaţiilor în cadrul grupului;



precizarea opţiunilor strategice şi a obiectivelor propuse;



comunicarea periodică în ceea ce priveşte rezultatele obţinute;



dezvoltarea stilului personal.

Exegeţii în domeniu au realizat mai multe modele care să expliciteze managementul ca
paradigmă. Dintre acestea vom prezenta două modele: al lui Waterman, Peters şi Philips, şi al
lui Hurst, pentru a observa în amănunt modul în care se întrepătrund aspectele menţionate
anterior.

11

Cristea G., 2008, p 10
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Modelul lui Waterman, Peters şi Philips12:
STRUCTURĂ

STRATEGIE

PROCEDURI

OBIECTIVE
ABILITĂŢI

STIL

PERSONAL
După cum se poate observa, acest model este centrat pe obiective în calitate de finalităţi
microstructurale ale procesului de învăţământ. Managementul reprezentă modalitatea de
îmbinare a celorlalte variabile raportate la finalităţi, în aşa fel încât structura coordonată să îşi
atingă obiectivele propuse. Se observă şi faptul că managementul este perceput ca modalitate
de integrare a resurselor umane astfel încât organizaţia să dobândească un stil propriu de
abordare a fiecărei situaţii în parte.

12

apud Iucu R., 2006, p 20
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Modelul lui Hurst13:

Roluri

Oameni

Grupuri

Relaţii

Recompe

Viziune comună
Scopuri comune

Misiune
Strategie

Sarcini

Oameni

Structuri

Recompense

Procese

Se poate observa că deşi acest model omite importanţa obiectivelor în management,
este mult mai pliabil pe organizaţia şcolară. Este evidenţiată şi nevoia de întrepătrundere a
dimensiunii manageriale cu cea structurală.

13

apud Iucu R., 2006, p 21
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Putem concluziona că managementul este un concept complex, iar punerea lui în
practică impune cunoaşterea tuturor variabilelor şi dimensiunilor vizate.
Bibliografie:


Cristea, Gabriela ; 2008, Managementul lecţiei, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.



Iucu, Romiţă ; 2006, Managementul clasei de elevi, Ed Polirom, Iaşi.



Newman, H. William ; 1964, Administrative action, Prentice Hall, Englewood Hills,
New York.



Nicolaescu, Ovidiu ; 1994, Management şi eficienţă, Ed Nora, Bucureşti.

Repere principiale în activitatea de învățare

Prof. Sabina Gheorghe și Valentina Dincă
Școala Gimnazială nr. 194, București
,,Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creației scăldate în lumină,ieșind din
întuneric, nespus de nouă și proaspătă și uluitoare.”
Eugen Ionescu
Ne dorim ca școala să reprezinte locul în care mergem cu plăcere, zi de zi, și pentru a
fi posibil acest lucru este necesar să fim deschiși, creativi și să acceptăm că fiecare copil e unic,
interesant, intuitiv, dornic să cunoască tot mai mult, dar într-un mod puțin egoist, raportând
totul la propria persoană. Trebuie să avem curajul să ieșim din tipare, să-i învățăm pe elevi să
colaboreze, să înțeleagă ideea de adevăr sau dreptate, raportându-se la cei din jurul lor și să nuși impună punctul de vedere.
De asemenea, elevii trebuie învățați să-și facă prieteni, să se implice în activitățile care
le fac plăcere, să se gândească înainte de a trece la fapte, să se descurce cu neînțelegerile.
Foarte important este ca fiecare copil să înfrunte convingerile pesimiste: să învețe mai serios
după ce nu s-a descurcat prea grozav la un test, în loc să gândescă ,, Nu sunt destul de deștept!”.
Aproape zilnic, prin intermediul mass-mediei, are loc o degradare a statutului
profesorului, făcându-se remarci privind: slaba calitate a educației, incapacitatea de schimbare
a sistemului, insuficienta modernizare și adaptare la necesitățile din era digitalizării. Însă o
instituție școlară se bucură de prestigiu și funcționează bine, atunci când fiecare membru (elev,
părinte sau profesor) își îndeplinește cel puțin mulțumitor sarcinile care îi revin, iar acest lucru
se întâmplă în comunități care au, de asemenea, o cultură a calității.
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Rețeta pentru a obține ”calitatea educației” este dată de mai multe componente: valorile
care sunt promovate în cadrul școlii, factorii contextuali, strategiile educaționale, gradul de
atingere a obiectivelor școlii, implicarea factorilor interni și externi, gradul de satisfacție a
actorilor educației. De aceea, s-a încercat conturarea unor standarde de calitate atât la nivel
național cât și european, principii și recomandări.
Între actorii principali ai educației (profesor, elev, parinte) există un parteneriat
educațional, care reprezintă una dintre cerintele fundamentale ale unei educații moderne. În
urma acestei colaborări, părinții devin și ei responsabili în legătură cu educația copiilor lor sau
lasă totul în seama școlii?
Tot mai des întâlnim părinți care afirmă că își doresc ca școala: să îi ajute pe copii să
nu aibă hibe sau excese; să le formeze principii pe care să le înțeleagă, nu doar să le preia; să
îi determine pe copii să se implice și să-și dorească să cunoască; să le scoată în evidență
aptitudinile și abilitățile; să le ofere soluții ca să se descurce în situații extreme; să îi determine
să meargă cu plăcere la orele de curs.
Așa cum spunea pedagogul american Jerome S. Bruner că ,,oricărui copil, la orice
stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată orice temă”,
dacă se folosesc metode și procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia
este prezentată ,,într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă
ușurință și mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoștințelor”.
Pentru a veni în întâmpinarea acestor idealuri mari, e recomandat să nu ne propunem
prea mult deodată. Trebuie făcuți pași mici, să încurajăm micile progrese care se văd la elevi
și, pe cât posibil, să evităm să le scoatem în evidență părțile rele. Trebuie să uităm de
concurența permanentă, care ne împinge spre a face multe într-o lecție, pentru ca elevul să
asimileze multe cunoștințe, deoarece este greșit să credem că volumul acoperă totul, ci
dimpotrivă trebuie să punem accent pe calitate, pe diferențiere și profunzime.
Dincolo de problemele personale și de frământările zilnice, profesorii păstreză încă
vocația care i-a determinat să aleagă cariera de dascăl. Elevii, ca și părinții, trebuie asigurați
de încrederea noastră și ei vor căpăta curaj, fără să se teamă că greșesc. Din ezitările lor învață
și unii și ceilalți. Important este să ne dăm mâna și să mergem cu toții pe același drum. Peste
ani și ani își vor aminti, nu cum îi ironizam când greșeau, ci cum îi încurajam să meargă mai
departe și să continue drumul. Profesorul îndeplinind o misiune deosebită, și anume, îl ajută
pe elev ,, să învețe cum să învețe” ca să devină încrezător în forțele proprii, să-și dezvolte
aptitudini fizice, cognitive, emoționale, artistice, teoretice și practice, care au ca scop formarea
și pregătirea personalității tânărului pentru lumea de azi. Profesorul este cel care joacă rolul
principal în educație prin dezvoltarea creativităţii la elevi, care trebuie să conducă şi să
orienteze în mod sistematic și continuu această activitate, dezvoltându-le gândirea divergentă,
spiritul investigativ, judecata şi imaginaţia creatoare. Prin formarea unui anumit stil de muncă
cu elevii care se urmărește a duce într-un plan superior creativitatea gândirii. În noile abordări
ale educaţiei se pune accent pe ,,cum”, să predăm decât pe ,,ce”, să predăm şi permite aplicarea
unui plan de dezvoltare remedială, adaptat pentru a îndeplini competenţele de învăţare in partea
tuturor elevilor. Într-un fel este reconceput rolul profesorului în clasă. Profesorul
conştientizează, pe de-o parte, calităţile evidente din perspectiva noii abordări a educaţiei şi,
pe de altă parte, greutăţile pe care le întâmpină prin aplicarea lor la clasă. Spre exemplu:
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creativitatea se dezvoltă prin întreaga activitate desfăşurată cu elevii, prin selectarea materiei,
încât să cuprindă probleme care incită intelectul elevului la frământări, rezolvări originale,
descoperiri, iar ghidarea elevilor de către profesor este un proces sofisticat, care presupune
activizarea elevilor, iar proiectarea lecţiilor trebuie structurată în numeroase variante, pe
moduri diferite de afirmare ale elevilor. De un real folos sunt tehnicile de dezvoltare a
creativității pentru găsirea de idei noi (brainstorming, liste de întrebări, cutii cu sugestii), iar
pentru rezolvarea unor situaţii (diagramele Pareto, diagramele why-why, analiza SWOT cu
puncte tari - puncte slabe –oportunităţi – ameninţări).
Dacă în învăţarea tradiţională, aşa cum afirma J.P.Sartre: „Elevul care vrea să fie atent,
cu ochii ţintă la profesor şi cu urechile pâlnie, se extenuează atât de mult în jucarea acestui
rol, încât sfârşeşte prin a nu mai auzi nimic”, în predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev
se subliniază faptul că învăţarea este o piramidă în construcţie şi nu o însuşire de informaţii
transmise şi receptate pasiv. Este vorba de creșterea rolului elevului în învăţare, elevul trecând
de la învăţarea pasivă la cea activă, în ciuda faptului că este subiectivă, elevul îşi exprimă
propriile păreri, formulând întrebări, răspunsuri, ipoteze şi soluţii. De asemenea, elevul învaţă
să-şi construiască propria cunoaştere, transformându-se în coparticipant al propriei formări sub
îndrumarea profesorului care este organizator, îndrumător, coordonator. Disponibilitatea unui
copil față de școală depinde de capacitatea de a ști cum să învețe.
Formarea unui anumit stil de muncă presupune o organizare a resurselor experienţei
proprii, care constă în adaptarea schemelor mentale la realitate, cât și abordarea unui stil de
învățare activ care respectă ritmul propriu de învățare al elevului. Elevul trebuie să fie implicat
și responsabil pentru progresele pe care le face în propria educație. În primul rând, elevul își
exersează capacitatea de a selecta, de a combina şi de a învăţa lucruri de care va avea nevoie
în viaţa de şcolar şi de adult. El este cel care se confruntă cu conflictele cognitive, el formulează
ipoteze, interpretează, manifestă curiozitate, intenție, autonomie, angajare în căutarea de
soluţii.
În continuare, vor fi exemplificate câteva tehnici care pot fi folosite la clasă. Pot fi
aplicate cu succes la orele de CLR, MEM, DP sau AVAP:
1. Tehnica predicției
Clasa pregătitoare – CLR
Sarcini:
 se anunță titlul povestirii ce urmează a fi citită de către învățător ,, Povestea celor 10
picături”;


se enumeră câteva cuvinte ce se vor găsi în această poveste: ibric, zebră, fluturaș și se
pun următoarele întrebări: Despre ce credeți că va fi vorba în poveste? Ce dovezi aveți?



se citește povestea pe fragmente, iar elevii vor formula predicții la fiecare oprire, fiind
ghidați de către învățător.

Copiii pot face predicțiile în perechi. În felul acesta se va stimula dezvoltarea gândirii critice
și fiecare elev își va dezvolta competențe de comunicare.
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2. Tehnica abordării inverse
Clasa pregătitoare – DP
Sarcini:
 se observă imagini cu copii care se agresează, cu copii care cad în curtea școlii, cu copii
care nu sunt primiți într-un grup, cu copii care se strâmbă la adulți, care aruncă hârtii
pe jos


se discută despre motivele care au generat aceste situații și despre cum se simt acei
copii, despre copiii care au generat aceste situații



vor fi stabilite reguli de comportare la școală pentru ca nimeni să nu se simtă așa și
nimeni să nu se accidenteze.

3. Tehnica schimbării perspectivei – schimbarea bruscă a perspectivei poate stârni
nebănuite idei și energii creative
Clasa pregătitoare – AVAP/MEM
Sarcini posibile:
 desenează cum crezi că vede casa ta un șoricel


desenează interiorul căsuței iepurașului Țup



imaginează-ți o sală de clasă de la școala rândunelelor.

Copiii vor înțelege rolul obiectelor din casă (mobilă, electrocasnice, electronice), însemnătatea
păstrării ordinii sau cât de important este să mergi la școală.

4. Tehnica ieșirii în afara tiparului
Clasa pregătitoare – MEM
Această tehnică pleacă întotdeauna de la întrebarea ”De ce?” și dă posibilitatea copiilor să
dea răspunsuri originale, cele mai multe interesante și foarte posibile.
 De ce șoriceii sunt atât de mici? Ce s-ar întâmpla dacă ar fi cât elefantul?


De ce elefanții au urechile mari?



De ce zăpada este albă? Ce s-ar întâmpla dacă ea ar fi verde?



De ce copacii nu se pot mișca? Ce s-ar întâmpla dacă ar putea să se deplaseze?

5. Tehnica negativului fotografic – descrie obiectul prin ceea ce nu este, se ocupă de goluri,
nu de spațiile pline. Se ocupă de fețele nespuse, nearătate ale situației.
Clasa pregătitoare – DP
 descrie un coleg, spunând ce nu face
(nu aleargă în clasă, nu uită să-și aducă creioanele ascuțite, nu împrăștie jucăriile, nuși supără colegii…)
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6. Tehnica asocierii îndrăznețe – dă altă utilitate lucrurilor. Este cel mai des folosită de
copii, în jocurile lor: rigla introdusa in agățătoarea capacului de la stilou poate fi un aeroplan
ce se invarte in jurul elevului, cântă la bătătorul de covoare, microfonul poate fi o lingură,
desenează vietăți mici cu picioare mari sau dirijează cu un pantof, guma de șters poate deveni
o mașină de curse.
7. Tehnica întrebărilor în rafală sau cascada întrebărilor
În fața creației, suntem cu toții egali – mai mult sau mai puțin inspirați, după talent sau după
”facultăți”, cum a spus Marin Preda. Diferența vine mai târziu, când cauți și pui o întrebare
fundamentală: ”Ce-ar fi dacă?”. Întrebarea este naivă, dar poți găsi uneori răspunsuri atât de
evidente, încât te minunezi cum au trecut alții pe lângă ele fără să le observe.


Ce ai face dacă într-o zi nu ar mai exista computere? Ce vei face toată ziua? Cu cine țiar plăcea să-ți petreci timpul liber?



Ce s-ar întâmpla dacă într-o noapte te-ar invita jucăriile la o întâlnire secretă? Cui i-ai
spune unde pleci? Ce crezi că vor discuta ele?

Un profesor modern nu poate să rămână prizonierul tradiției, ci învață alături de copii
să lucreze în echipă, să elimine înverșunarea, stresul și să obțină mai multe variante bune pentru
rezolvarea unei singure probleme. De asemenea, nu este deranjat de răspunsurile ce par a nu
avea nimic comun cu întrebarea, ci încearcă să privească lumea prin ochii copilului și va vedea
o altă realitate, poate mai frumoasă ca cea închistată de reguli, de căi plauzibile, de negații.
Este oportun să țină pasul cu inovațiile în educație. Ca să crească o generație sănătoasă, trebuie
să fie el însuși sănătos, adică să fie la curent cu tot ce este nou, interesant, util creșterii ei, chiar
cu riscul de fi suprasolicitat, de a nu înțelege o iotă în tehnică sau de a pierde repede interesul
față de aceste schimbări, atât de necesare pentru școala de azi.

Bibliografie:
1. Cerghit Ioan, Neacsu Ioan, Negret-Dobridor Ion, Panisoara Ion Ovidiu, Prelegeri
pedagogice, Polirom, Iasi, 2001;
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Managementul calității în educație
Prof. Curteanu Daniel
Școala Gimnazială Goiești-Dolj
Calitatea reprezinta nivelul de satisfactie pe care il ofera eficacitatea ofertei
educationale din domeniul invatamantului si formarii profesionale, stabilit prin atingerea
unor standarde cerute si a unor rezultate excelente care sunt solicitate si la care contribuie
participantii la procesul de invatare si ceilalti factori interesati.
Controlul calitatii include activitatile operationale desfasurate pentru indeplinirea
cerintelor de calitate prin reglementarea performantelor. Este un proces de mentinere a
standardelor, si nu de creare a acestora.
Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare
a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, prin
care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizatia furnizoare de educatie satisface
standardele de calitate. Asigurarea calitatii exprima capacitatea unei organizatii furnizoare de
a oferi programe de educatie, in conformitate cu standardele anuntate. Ea este astfel promovata
incat sa conduca la imbunatatirea continua a calitatii educatiei.
Metodologia asigurarii calitatii in educatie se bazeaza pe relatiile ce se stabilesc intre
urmatoarele componente:
a) criterii;
b) standarde si standarde de referinta;
c) indicatori de performanta;
d) calificari.
Calitatea in educatie este asigurata prin urmatoarele procese:
a) planificarea si realizarea efectiva a rezultatelor asteptate ale invatarii;
b) monitorizarea rezultatelor;
c) evaluarea interna a rezultatelor;
d) evaluarea externa a rezultatelor;
e) imbunatatirea continua a rezultatelor in educatie.
Componentele si procesele de asigurare a calitatii si relatiile dintre ele se diferentiaza
in functie de:
a) nivelul de invatamant si, dupa caz, al calificarii;
b) tipul organizatiei furnizoare de educatie;
c) tipul de program de studii.
Managementul calitatii – asigura calitatea programelor de invatare si promoveaza
imbunatatirea continua, cele doua coordonate ale unei culturi a excelentei. Conducerea
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elaboreaza misiunea, viziunea, valorile, politicile si strategiile institutiei si este responsabila
de monitorizarea permanenta a sistemelor si a proceselor.
Responsabilitatile managementului –
- este caracterizat prin eficacitate in ceea ce priveste calitatea si dezvoltarea
curriculumului/ invatarii.
- Sprijina activ si se implica direct in dezvoltarea si asigurarea calitatii programelor de
invatare.
- Dezvolta si mentine parteneriate eficiente cu factorii externi interesati.
- Cunoaste nevoile si asteptarile factorilor interesati interni si externi.
Managementul resurselor (fizice si umane)
Organizatia ofera elevilor un mediu sigur si armonios, care le ofera sprijin. Spatiile de
invatare sunt echipate adecvat, raspund nevoilor colective si individuale ale elevilor. Resursele,
metodele de predare si spatiile aferente permit accesul si participarea activa a tuturor elevilor.
Angajarea personalului se face dupa criterii clare (standarde minime privind calificarile si
experienta) de recrutare si selectie, organizatia defineste o fisa a postului, pune la dispozitia
personalului programe de initiere si de formare continua.
Proiectare si dezvoltare – organizatia este receptiva la nevoile indivizilor, agentilor
economici si comunitatii (factori interesati externi), dar si la diferitele nevoi ale elevilor (factori
interesati interni). Organizatia este preocupata permanent de proiectarea si dezvoltarea unor
programe de studiu care sa raspunda nevoilor factorilor interesati, programe ce plaseaza elevul
in centrul lor de interes. Acestea au un caracter de includere sociala, asigurand accesul si
egalitatea sanselor pentru elevi.
Domenii, criterii, standarde si mecanisme de asigurare a calitatii procesului si
sistemului de invatamant din Romania
Context European
Calitatea, echitatea si eficienta sunt cei trei piloni ai reformelor educationale din
ultimele decenii din Europa si din lume, care trebuie avute in vedere la construirea sistemelor
nationale de management si de asigurare a calitatii, inclusiv a celui din Romania. Aceasta
aliniere este necesara nu numai pentru a se asigura o integrare reala si functionala, din punct
de vedere educational, a Romaniei in Uniunea Europeana, ci si, pe de alta parte, pentru ca
initiativele romanesti din acest domeniu sa fie consonante, din punct de vedere teoretic si
metodologic, cu ceea ce se intampla acum in lume. O ramanere in urma in privinta conceptiei
sistemelor de management si de asigurare a calitatii, a valorilor subsumate si a metodologiilor
aferente ar face extrem de grea nu numai integrarea, dar chiar si intelegerea reciproca.
Documente europene – toate subsumate proceselor „Bologna” si „Lisabona” – prin
care se incearca construirea unui spatiu educational comun european in domeniul calitatii:
-„Recomandarea Parlamentului si a Consiliului privind cooperarea europeana in
evaluarea calitatii educatiei scolare”20001.
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-„Raportul european privind indicatorii calitatii invatarii permanente”, publicat in
2002.
-„Standarde si linii directoare privind asigurarea calitatii in cadrul Ariei Europene a
Invatamantului superior”.
-”Elemente Fundamentale ale Cadrului European pentru Asigurarea Calitatii in
Invatamantul Profesional si Tehnic – CQAF-VET”.
Calitatea educatiei in Romania
1. Scoala - furnizor de calitate in educatie
Privind scoala din perspectiva sistemica, principala ei functie este de a transforma
“intrarile” in “iesirile” dorite.
Intreaga structura este subordonata misiunii organizationale, care este educatia. Pentru
aceasta managerul indeplineste functiile manageriale in cadrul domeniilor functionale prin care
sunt atinse finalitatile organizationale
Prin urmare, scoala este o organizatie in comunitate dar si o institutie care reprezinta o
activitate sociala structurata printr-un set de norme si modele de comportament socialmente
recunoscute.
Scoala este o organizatie inalt diferentiata (pe niveluri si ani de studii, pe clase si grupe,
pe tipuri de unitate scolare) dar si inalt integrata – trecerea de la o structura organizationala la
alta, fiind subiectul unor conditii foarte precise.
Pentru a realiza un “produs finit” de calitate, adica omul educat, este necesara o
colaborare foarte stransa intre “elementele organizationale si, ca urmare trebuie foarte clar
definite substructurile organizationale, precum si rolul fiecareia (legaturile dintre ele, prin
neclaritate ducand la disfunctii majore.
Scoala – institutie pentru formarea continua de calitate
Membrii unei organizatii care invata participa activ la invatare nu pentru ca le este cerut
de catre autoritate sau li se impune din afara, ci pentru ca doresc sa exploreze situatiile
enumerate de comun acord pe agenda grupului.
Scoala incurajeaza , prin regulile si procedurile stabilite prin consens, prin
responsabilitatile si rolurile liber asumate, prin procedurile si instrumentele de monitorizare si
evaluare a procesului – un tip diferit de inteligenta fata de abordarile educationale traditionale;
in loc sa se apeleze la recunoasterea cunostintelor sau la manevrarea detaliilor, scoala se
focalizeaza pe capacitatea participantilor de a invata, de a intelege situatia – problema cu care
se confrunta.
Majoritatea profesorilor si elevilor sunt interesati de invatarea unor informatii utile si
relevante si de exersarea unor deprinderi ca fiindu-le necesare.
Proiecte care asigura un invatamant de calitate
In domeniul educatiei se disting 3 tipuri de proiecte :
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Proiectul educational , cu activitate de interes general ce configureaza orientarile
esentiale ale educatiei: conceptia despre om, idealul educational, valorile societatii. El tine de
politica educationala si se concretizeaza in programe de reforma sau de dezvoltare a sistemului
educational ca intreg.
Proiectul curricular , ca actiune de configurare si anticipare a activitatilor si procesele
educationale concrete privind indeosebi activitatea educatorilor si a educabililor precum si
relatiile intre acestia.
Proiectul institutional , ca instrument al politicii manageriale a directorului, centrat
pe schimbare, pe inovarea si dezvoltarea scolii in plan structural si functionale, fiind un
instrument de coordonare a tuturor activitatilor din scoala
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii si ARACIP
La nivelul fiecarei organizatii furnizoare de educatie din Romania se infiinteaza
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
Organizatia furnizoare de educatie elaboreaza si adopta propria strategie si propriul
regulament de functionare a Comisiei. Conducatorul organizatiei este direct responsabil de
calitatea educatiei furnizate. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din
3-9 membri. Conducerea ei operativa este asigurata de conducatorul organizatiei sau de un
coordonator desemnat de acesta. Componenta Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii
in unitatile din invatamantul preuniversitar cuprinde, in numar relativ egal:
a) reprezentanti ai corpului profesoral;
b) reprezentanti ai parintilor, in cazul invatamantului prescolar, primar sau gimnazial
sau ai elevilor, in cazul invatamantului profesional, liceal si postliceal;
c) reprezentanti ai consiliului local.
Politica de asigurare a calitatii va preciza Cadrul National de Asigurare a Calitatii
(CNAC) in conformitate cu Cadrul Comun de Asigurare a Calitatii (CCAC) in EFP (Educatie
si
Motivatii ale asigurarii calitatii educatiei in Romania
-Necesitatea generarii unei increderi tot mai consistente, pe termen mediu si lung, in
capacitatea si performantele universitatilor romanesti pe piata europeana/ mondiala a
invatamantului superior.
-Necesitatea armonizarii standardelor, procedurilor si practicilor universitare romanesti
cu cele existente in statele membre ale UE, in scopul recunoasterii automate pe piata europeana
a diplomelor si titlurilor obtinute in Romania, al realizarii SEIS - Spatiul European al
Invatamantului Superior si al asigurarii liberei circulatii a persoanelor din Romania in spatiul
european
-Necesitatea reducerii duratei de acomodare la angajatori a absolventilor de universitati
deveniti angajati, prin adecvarea tot mai accentuata a ofertei educationale la nevoile, asteptarile
si cerintele agentilor economici angajatori.
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Obstacole ale asigurarii calitatii in educatie:
1. Obstacole teoretice ale asigurarii calitatii in educatie
-Absenta/ insuficienta cunostintelor/ deprinderilor in domeniul managementul calitatii
la persoanele implicate in asigurarea calitatii in educatie
-Conceptia: “Calitatea se obtine prin detectarea problemelor/ neconformitatilor si
corectarea/ solutionarea lor” si nu prin prevenirea aparitiei acestora.
2.Obstacole culturale ale asigurarii calitatii in educatie
-Mentalitati, atitudini si comportamente contraproductive.
-Instruire inexistenta/ insuficienta/ inadecvata a personalului universitar si
preuniversitar implicat in managementul calitatii
-Prioritatea acordata obiectivelor cantitative, in detrimentul celor calitative.
-Ignorarea reticentei si rezistentei la schimbare precum si a metodelor/ tehnicilor de
reducere a acestora.
3. Obstacole materiale ale asigurarii calitatii in educatie
Absenta/ insuficienta/ inadecvarea resurselor materiale alocate la nivel local si central
asigurarii calitatii in educatie.
Absenta/ insuficienta resurselor financiare disponibile pentru investitii in echipamente
de laborator, tehnologia informatiei si echipamente multimedia precum si in mentenanta
acestor echipamente si in materialele consumabile aferente lor.
Absenta/ insuficienta/ inadecvarea programelor si proiectelor de finantare nationale,
regionale si/ sau europene in asigurarea calitatii in educatie.
Bibliografie:
1.Voiculescu, F. Voiculescu, E. (2005). Management educaţional strategic – Analiză –
Proiectare – Performare. Cluj-Napoca: Ed. Risoprint.
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Modele europene de rețele și parteneriate în domeniul educațional
preuniversitar în uniunea europeană
Cojocaru Gina
Grădinița nr. 69 București
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii este completat de un program transversal
cu activităţi ‑ cheie menite să optimizeze rezultatele obţinute în cadrul subprogramelor.
Activităţile ‑ cheie sunt: Cooperarea în domeniul politicilor educaţionale, Inovaţia şi
transmiterea bunelor practici în domeniul politicilor educaţionale. Această activitate ‑ cheie
sprijină vizitele de studiu pentru factori de decizie şi specialişti din domeniul educaţional.
Obiectivul activităţii este de a ajuta ţările să identifice inovaţia şi bunele practici în domeniul
politicilor educaţionale şi de a facilita schimbul de informaţii şi experienţe între acestea.
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii este deschis persoanelor, organizaţiilor
care ca aca principala activitate educaţia şi de formarea, dar şi publicului ţintă (direct sau
indirect), cum ar fi companiile şi centrele de cercetare. Persoanele interesate de solicitarea unei
finanţări din partea Uniunii Europene în cadrul Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii
pot consulta cu regularitate următoarele site‑uri web:
http://ec.europa.eu/llp,http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm,
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html,http://eacea.ec.europa.eu/inde
x.htm, http://ec.europa.eu/education/index_en.html
Integrarea europeană reprezinta un curs despre construcţia europeană. Programul Jean
Monnet promovează predarea şi cercetarea în domeniul integrării europene, ca disciplină
universitară. Programul sprijină anumite instituţii‑cheie şi asociaţii active în acest domeniu şi
stimulează universităţile din întreaga lume să fie interesate de modelul european de coexistenţă
pacifistă şi de integrare, dar şi de politicile şi acţiunile externe ale Uniunii Europene. În prezent,
programul se desfăşoară în 60 de ţări de pe cinci continente şi a ajutat la realizarea a aproape
3 000 de proiecte didactice, implicând aproximativ 250 000 de studenţi în fiecare an. Noul
program va continua să finanţeze catedrele Jean Monnet, centrele de excelenţă şi modulele
pedagogice, dar şi activităţile de informare şi de cercetare.
Educaţia de înaltă calitate la nivelul invatamantului primar, gimnazial şi terţiar este mai
importantă ca oricând. În plus, instruirea şi formarea profesională continuă trebuie să înnoiască
constant baza de competenţe a cetăţenilor UE, cu scopul de a‑i pregăti pentru abordarea
provocărilor şi a tehnologiilor contemporane în continuă dezvoltare. Uniunea Europeană a
creat deja o piaţă unică activă şi a introdus o monedă comună, euro. A treia provocare
completează aceste realizări cu o piaţă a muncii cu adevărat europeană, în care cetăţenii sunt
bine instruiţi, astfel incat să poată să‑şi folosească competenţele peste graniţe.
Activităţile‑cheie ale acestui program transversal sunt: cooperarea în domeniul
politicii, limbile străine, tehnologiile informaţionale şi de comunicare, diseminarea şi
exploatarea eficientă a rezultatelor proiectelor.
Dintre modelele de parteneriate in domeniul educational preuniversitar amintim:
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1. Programul Leonardo Da Vinci- se axează pe nevoile de educaţie şi de formare a
persoanelor implicate în educaţia şi formarea profesională. Obiectivul programului este
crearea şi susţinerea competitivităţii pieţei europene a muncii, prin sprijinul acordat
cetăţenilor europeni pentru dobândirea de noi abilităţi, cunoştinţe şi competenţe,
precum şi pentru recunoaşterea acestora în afara graniţelor. De asemenea, programul
sprijină inovaţia şi îmbunătăţirile în cadrul sistemelor şi practicilor din domeniu
educaţiei, al formării profesionale. Un obiectiv principal este creşterea calităţii, a
atractivităţii educaţiei şi formării profesionale din Europa. Programul Leonardo da
Vinci este deschis întregului spectru de materii acoperite de domeniul educaţiei şi
formării profesionale; sprijină transferul de cunoştinţe, inovaţie şi experienţă între
factorii principali din acest domeniu.
2. Programul Sectorial Comenius este prima componentă a Programului de Învăţare pe
Tot Parcursul Vieţii. (Lifelong Learning Programme-LLP)
Se adresează:
 instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private (de la grădiniţe la şcoli
postliceale);
 tuturor membrilor comunităţii educaţionale: elevilor, tuturor categoriilor de personal
didactic;
 autorităţilor locale, asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activează în domeniul
educaţional
Obiective Comenius:
-

Dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în
rândul profesorilor şi elevilor;

-

Sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării
personale pentru integrare profesională şi cetaăţenie activă

Partenerii din cadrul proiectelor transnationale sunt extrem de importanti si pot fi gasiti
prin intermediul: seminariilor de contact -organizate de Agenţiile Naţionale pe diferite teme,
forumurilor special realizate pentru găsirea acestora:
http://www.etwinning.net
http://www.globalgateway.org
http://partbase.programkontoret.se
http://groups.yahoo.com/group/Leonardo-Grundtvig-Comenius-Youth-partnerfinding,
fie prin: contacte personale- părinţi/ rude/ prieteni/ cunoştinţe /colegi/ etc care cunosc profesori
din instituţii şcolare europene
Proiectele multilaterale sunt acele proiecte de parteneriat în care se pot implica cel puţin
trei instituţii din trei ţări diferite. Una din instituţiile implicate în parteneriat îşi va asuma rolul
de coordonator de proiect, durata proiectului in cauza fiind de 2 ani.
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Proievtele bilateral- in schimb- implică maximum două instituţii din două ţări diferite
şi au ca scop promovarea diversităţii lingvistice în Europa şi încurajarea folosirii tuturor
limbilor oficiale ale Uniunii Europene; au o durată de 2 ani şi presupun schimburi reciproce de
experineta intre elevi.
Pentru participarea la aceste proiecte exista o serie de priorităţi instituţionale de care se
tine cont in aprobarea proiectelor, ca de exemplu:
- Instituţia se află în mediul rural sau intr-o zona dezavantajata din punct de vedere
socio-economic, stabilita ca atare printr-un act normativ;
- Instituţia şcolarizează în proporţie de cel puţin 50% elevi aparţinând minorităţilor
etnice;
- Instituţia este din învăţământul preşcolar (vizează doar proiectele multilaterale).
De aceste priorităţi instituţionale se se tine cont in următoarele situaţii:
- prima prioritate se acordă dacă instituţia candidată este situată într-o zona
dezavantajată din punct de vedere socio-economic stabilită ca atare printr-un act normativ;
- a doua prioritate se acordă în cazul instituţiilor din România care au 50%+1 din elevii
înscrişi aparţinând minorităţilor etnice
Pe langa prioritatile enumerate mai sus, exista si o serie de restricţii administrative,
precum:
- fiecare instituţie eligibilă să participe la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii,
pentru Parteneriate şcolare se depun maximum 2 candidaturi, o candidatură pentru un proiect
multilateral şi o candidatură pentru un proiect bilateral;
- se pot implica în acelaşi proiect multilateral maximum doua instituţii din România.
Restricţiile administrative se aplică în următoarele situaţii:
- dacă o instituţie din România depune 2 sau mai multe candidaturi pentru acelaşi tip
de parteneriat (ex. 2 proiecte multilaterale sau 2 proiecte bilaterale), toate candidaturile
instituţiei respective vor fi declarate ineligibile;
- dacă într-un parteneriat sunt implicate mai mult de 2 instituţii din România, toate
aceste instituţii din România vor fi declarate ineligibile.
Proiectele Comenius Regio sunt proiecte de parteneriat în care se pot implica cel mult
două regiuni din două ţări diferite participante în program (regiuni de dezvoltare, judeţ,
municipiu etc). Fiecare din regiunile implicate în parteneriat vor fi reprezentate de minim 3
parteneri locali, astfel: Instituţia coordonatoare, cel puţin o instituţie şcolară, un alt partener
relevant. Obiectivele Acţiunii fiind urmatoarele:
- Să promoveze dimensiunea europeană în educaţie prin activităţi de cooperare între autorităţile
locale şi regionale cu rol în educaţie
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- Să sprijine schimbul de bune practici între regiunile implicate în parteneriat
- Să dezvolte instrumente privind cooperarea sustenabilă
- Să ofere responsabililor din sistemul administrativ posibilitatea cunoaşterii experienţei
educaţionale europene
- Să extindă participarea şcolilor, dar şi a autorităţilor şcolare şi a altor actori, în sectorul
educaţiei informale şi non- formale, a căror importanţă este într-o continuă creştere.
Referindu-ne la retelele si parteneriatele (mentionate anterior) din domeniul
educational preuniversitar, este necesara realizarea unei analize comparative (benchmarking)
intre Romania si Spania, cu scopul de a evalua ce arie este potrivita pentru transferarea de bune
practice, fiind identificate astfel urmatoarele arii de expertiza:
- Strategiile de imbunatatire a serviciilor de ingrijire a copilului
- Strategiile de furnizare a serviciilor pentru dependent
- Campanii de constientizare a problemei coresponsabilitatii de catre societate
- Planuri capabile sa imbunatateasca flexisecuritatea sis a asigure o organizare mai
flexibila a muncii.
Fisele de bune practici care vor fi prezentate in continuare sunt sugestive pentru politica
educationala desfasurata in Spania in ceea ce priveste reteaua educationala proprie, putand fi
comparata ulterior cu sistemul romanesc al educatiei preuniversitare, segmentul invatamant
prescolar (anteprescolar).

Temele pentru acasă - între calitativ și cantitativ
Prof. Creangă Liliana
Școala Gimnazială ”Miron Costin” Bacău
În stabilirea temelor pentru acasă trebuie să primeze principiul calității și nu cel al
cantității.
Principiul calității urmărește dezvoltarea gândirii critice, a inteligenței emoționale și
sociale, stimularea creativității și punerea elevului în situații concrete de viață care să-l ajute
să înțeleagă utilitatea cunoștințelor învățate în clasă.
Prin urmare, este necesară o reflectare asupra naturii ambivalente a efectelor temelor
pentru acasă asupra elevilor din învățământul primar de fiecare dată când sunt folosite de către
profesor, pentru a-i ajuta pe elevi să beneficieze de efectele pozitive ale temelor, contribuind
astfel la dezvoltarea lor personală și integrarea ulterioară în societate.
Tema pentru acasă a format în rândul elevilor, dar mai ales a părinților două tabere:
una pro-temă , cea care solicită cât mai multe teme și una contra-temă, cea sătulă de teme, cea
care nu are și nu dorește să-și petreacă timpul cu teme pentru acasă, ci cu alte preocupări.
Auzim mereu în jurul nostru dezbătută problema temei pentru acasă, ba că e prea multă,
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ba prea puțină, ba prea grea, că li se fură copiilor copilăria etc. Deși importanța temelor pentru
acasă este susținută de majoritatea părinților și a 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? Cât 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.
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.
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.
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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 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.
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.

Proiectarea didactică orientată după necesităţile copilului
Prof. Angela Ciupală
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
“Şcolile să fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea
să probeze toţi, în propria lor practică, adevărul că: învăţând pe alţii, ne învăţăm pe noi
înşine.”
(Jan Amos Comenius)
Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul
şi inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască
împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să
poată deveni cetăţeni activi. În educarea copiilor mici există speranţa în schimbări sociale şi în
îmbunătăţirea situaţiei pe viitor. Stă în puterea adulţilor dintr-o societate de a spera într-o
îmbunătăţire a condiţiilor pentru următoarea generaţie. În timp, educaţia din prima copilărie a
evoluat ca un demers cuprinzător, implicând familia, şcoala şi comunitatea într-o relaţie de
parteneriat.
Secolul XXI impune ca formatorii să adopte o atitudine corespunzătoare noilor
coordonate ale realităţii, în continuă schimbare, selectând doar acele competenţe care să inducă
formabililor capacitatea de a aplica în viaţa cotidiană cât mai multe din noţiunile abstracte
predate în cadrul disciplinelor realiste. Eficienţa demersului instructiv-educativ depinde de
criteriul de selectare al competenţelor pe care elevul ar trebui să le dobândească pentru ca la
finalul studiilor să se poată insera pe piaţa muncii conform pregătirii sale, însă cum realitatea
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este într-o continuă schimbare, principiul de bază este oglindit de celebrul citat al lui Andre
Gide: „Un profesor are o grijă statornică: a învăţa pe discipoli să se lipsească de el.”
La baza programului Step by Step pentru copii stă o credinţă fermă în principiile
democraţiei. Atât programul preşcolar, cât şi cel primar încurajează copiii să devină cetăţeni
activi şi să aprecieze valorile inerente unui mod de viaţă democratic. Dascălii îi îndrumă în
efectuarea alegerilor, preluând răspunderea personală a acestor alegeri. Copiii din aceste clase
democratice sunt încurajaţi în a-şi formula şi exprima propriile opinii. Se pun întrebări. Se
susţin discuţii. Programul Step by Step pentru învăţământul primar pune în valoare respectul
reciproc şi responsabilitatea faţă de cei din jur, onestitatea, civismul şi seriozitatea.
Modelul acestui program adera la filozofia, principiile şi practicile deja cunoscute din
proiectul pentru preşcolari. Acesta include implicarea prin:
 Participarea familiei;
 Didactici adecvate ce ţin cont de personalitatea copilului;
 Poziţia centrală a copilului în abordarea demersului educaţional bazat pe
individualizare;
 Centre de activitate în sălile de clasă;
 Instruirea continuă şi susţinerea logistică a învăţătorilor.
Învăţătorii ajută copiii în cadrul Programului Step by Step pentru învăţământul primar
să-şi atingă scopurile propuse printr-o clară expunere a modului de atingere a acestor scopuri.
Copiii îşi pot atinge scopurile sub o multitudine de forme. Anticiparea constă în sfaturi care
sunt oferite presupunând un comportament pozitiv, nu sunt cerinţe ferme exprimate de către
învăţători copiilor. Aceste îndemnuri sunt oferite într-o manieră binevoitoare care induce
copiilor siguranţa că profesorul este încrezător în capacitatea copilului de a reuşi.
Programul Step by Step pentru învăţământul primar este încredinţat de faptul că aceşti
copii îşi vor asuma – în cadrul clasei – diferite roluri. Tocmai prin aceste roluri diferite copiii
îşi vor atinge scopurile stabilite:
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ca gânditori, copiii vor reflecta la acţiunile lor şi vor face conexiuni între cunoştintele
noi şi cele anterioare;
ca persoane ce rezolvă o problemă, copiii vor crea soluţii alternative la obstacolele
întâlnite în cale şi vor vedea problemele ca posibilităţi de descoperit;
ca martori ai unor întâmplări, copiii îşi vor dezvolta deprinderile şi mijloacele necesare
pentru a comunica propriile observaţii şi idei;
ca ascultători, copiii vor învăţa să-şi focalizeze atenţia în totalitate şi să devină auditori
activi şi atenţi în public;
ca interlocutori, copiii îşi vor formula şi exprima propriile idei şi opinii pe diferite căi;
ca organizatori, copiii îşi vor planifica propriul studiu, asumându-şi răspunderea pentru
propriile decizii;
ca parteneri, copiii vor învăţa sa coopereze şi vor începe sa ia în considerare şi punctele
de vedere ale celuilalt;
ca prieteni, copiii vor învăţa sa aibă încredere şi să se îngrijeasca de ceilalţi şi să-şi dea
seama că şi ceilalţi vor proceda la fel faţă de ei.
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Învăţătoarea se aşteaptă la această diversitate de roluri din partea copilului. Ea îşi
comunică aşteptările pe mai multe căi. Întâi, prin crearea unui mediu care asigură copiilor
posibilitatea de a-şi asuma anumite roluri, pe masură ce învaţă.
Cel mai relevant principiu al educaţiei se referă la faptul că în şcoala primară programa
trebuie să fie pusă în practică în mod armonios. Copiilor le place să înveţe şi o fac în mod
constant atâta vreme cât conţinutul a ceea ce învaţă corespund nevoilor, scopurilor şi
intereselor lor. Unul dintre cei mai importanţi factori ai dezvoltării umane este că toate
sectoarele educaţiei-fizic, social, emoţional şi cognitiv trebuie să se armonizeze. Unul din
scopurile principale ale programului Step by Step este să abordeze toate aspectele dezvoltării
ca pe un întreg şi nu pe fragmente disparate. Prin armonizarea temelor diverselor materii cu
planificarea, învăţătoarele pot veni în întâmpinarea nevoilor elevilor şi cerinţelor programei.
Aşadar, procesul de predare-învăţare trebuie să includă elaborare de proiecte, învăţare în centre
de activitate, discuţii, excursii pe teren, invitaţi în clasă.
Armonizarea materiilor poate fi demonstrată prin următorul exemplu - Unitate
tematică de studiu: „Vremea”.
De ce vremea? Foarte des tema unei unităţi de studiu poate fi determinată de programa
şcolară; însă, ideal ar fi să se ţină cont de interesul copiilor atunci când se decide studierea unui
subiect. Ideea studierii vremii a fost cauzată de întreruperea curentului datorită unei furtuni
care a izbucnit în timpul orelor. Acest lucru a atras atenţia copiilor care s-au repezit la fereastră
pentru a vedea ce se întâmplă. În acest caz am decis să ne concentrăm asupra vremii ca temă
de studiat.
Dezbaterea noţiunilor despre vreme este o bună ocazie de a armoniza subiectele
programei. De exemplu, conceptele matematice pot fi explicate prin citirea temperaturii,
făcând grafice despre recurenţa ploilor, estimând momente în care s-ar putea să plouă. Citirea
şi scrierea sunt abordate prin citirea buletinelor meteo, a rapoartelor despre vreme, inventând
ghicitori despre vreme, poezii. Se poate discuta despre schimbările sezoniere şi impactul lor
asupra vieţii oamenilor. Se vor studia, desena şi afişa hărţi. Se pot face vizite la staţii meteo
sau în parcuri pentru a analiza influenţa vremii asupra naturii. Un colţ al clasei va fi transformat
într-o staţie meteo, care va avea un paravan cu haine purtate în diverse anotimpuri. Activităţi
concrete de învăţare:
Centru de citire /scriere

Centru de matematică

* faceţi expoziţii cu cărţi despre vreme

* faceţi grafice cu temperaturi

* creaţi poezii despre vreme

* estimaţi căderi de ploaie

* scrieţi buletine meteo

* creaţi fulgi de zăpadă simetrici

* creaţi jurnale despre evoluţia vremii

* măsuraţi precipitaţiile

Centru de ştiinţe

Centru de artă

* examinaţi şi observaţi vremea

* creaţi afişe despre vreme

* confecţionaţi un barometru

* faceţi picturi despre vreme

* faceţi experimente

* confecţionaţi îngeri de zăpadă
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* studiaţi circulaţia apei în natură

* creaţi decoruri pentru o piesă
Centru de studii sociale

* confecţionaţi hărţi cu vremea în ţară/lume
* discutaţi despre măsuri de protecţie pe vreme rea
* vizitaţi o staţie meteo
* studiaţi fenomene atmosferice similare pe glob
Proiectul conceptual al Programului Step by Step pentru învăţământul primar se
bazează pe o cercetare riguroasă, o reţea teoretică solidă şi pe practici pedagogice încununate
de succes ale unor pedagogi din întreaga lume.

Bibliografie:
1. L., Berk, A., Winsler, Bazele învăţării copiilor, Editura NAYEC Publishing, 1995
2. R., Gamberg, A învăţa cu plăcere - studii tematice, Editura Portsmouth, 1988
3. L., Katz, Cum să captezi minţile copiilor, Editura Norwood, 2001

Formarea şi dezvoltarea interesului pentru lectură la şcolarii mici
Prof. Coteţ Gheorghiţa
Colegiul Naţional ”Ioniţă Asan” Caracal, Olt
1. 1. Importanţa lecturii pentru copii
„Cartea este un ospăţ al gândurilor la care oricine este poftit”14 De altfel, cartea
este o comoară fără de preţ, în care îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată
folosi în voie.
Alegerea cărţilor potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas şi tot atât de important
este deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi.
Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura este un instrument care
dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi
limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esenţial, care trebuie îndrumat şi supravegheat
de şcoală şi familie.
Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică15:
-
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aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre
realitate;
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-

aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice
şi estetice;

-

aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi
consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a
capacităţii de exprimare corectă şi expresivă.
Finalităţile lecturii la şcolarul mic sunt următoarele:
- consolidarea deprinderii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă;
- formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură;
- lărgirea ariei de informaţie a elevilor;
- creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general;
- îmbogăţirea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă;
- cunoaşterea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă;
- cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice;
- cultivarea sentimentelor, convingerilor şi comportamentelor morale;
- definirea şi aprecierea valorilor morale;
- formarea discernământului etic;
- dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice;
- îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare;
- stimularea capacităţii creative;
- formarea idealurilor etice şi estetice;
- dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare;
- lărgirea orizontului imaginativ, al capacităţii de imaginare a unor universuri posibile,
ca anticipare a lumii viitorului.
Criterii generale în selectarea şi indicarea titlurilor pentru lectură:
Titlurile lecturilor vor fi indicate copiilor în funcţie de următoarele criterii16:

- gradul dezvoltării psihice a elevilor: gândire, limbaj, imaginaţie, emoţii, sentimente
etice şi estetice;
- sfera de interese şi preocupări ale elevilor;
- posibilităţile de înţelegere a mesajului conţinut în opera literară;
- calităţile educative şi estetice ale cărţii indicate;

92

Nr. 16 - mai 2017

- calităţile stilului - simplitate, naturaleţe, proprietate - să permită elevului o înţelegere
uşoară a mesajului lecturii.
1. 2. Stimularea interesului pentru lectură
Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor
educaţionali (familia şi şcoala), o muncă ce presupune răbdare, perseverenţă, voinţă.
Pentru ca apropierea de carte să devină o deprindere zilnică, iar plăcerea de a citi - o
necesitate dorită şi trăită, e potrivit ca şi familia să se implice activ în apropierea copilului de
miracolul cărţii, încă înainte de învăţarea alfabetului. Familia constituie primul mediu de viaţă
socială şi culturală, iar prin valorile pe care le transmite copilului asigură premisele dezvoltării
intelectuale, morale şi estetice ale acestuia.
Există factori care determină lectura copiilor: particularităţile de vârstă şi psihice,
preferinţele lor, climatul familial, factori care pot transforma lectura într-o necesitate, „o foame
de carte”, o delectare sau nu. Când gustul pentru lectură, cultul pentru carte s-au format din
primii ani de şcoală, acestea rămân pentru toată viaţa o obişnuinţă utilă.
Lectura propriu-zisă nu începe însă decât după ce copilul reuşeşte singur să descifreze
cu uşurinţă ideile ascunse în spatele semnelor grafice. Învăţătorul sau părintele trebuie să
sesizeze acest moment dificil din viaţa micuţului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului,
pe jumătate crispat de efortul făcut de descifrarea acestor semne curioase şi pline de mister.
De-a lungul carierei mele didactice, am observat că mulţi copii se luptă ani de-a rândul
cu lecturarea cursivă a unui text, rămânând în imposibilitatea de a savura propriile lecturi. În
locul curiozităţii, apare efortul inhibant al descifrării semnelor grafice, dincolo de care se
ascund idei atât de frumoase şi interesante.
Pentru a-i determina pe elevii mei să devină cititori pasionaţi, mi-am propus să le
formez cu răbdare şi stăruinţă, gustul pentru lectură.
Am întâlnit adesea copii care ascultă cu mult interes o poveste frumoasă, citită de
altcineva, însă preferă să-şi piardă vremea în modul cel mai neaşteptat, fără să fie tentaţi să
citească ei însişi altceva decât ceea ce li se cere la orele de curs. Chiar şi la cei care au învins
greutăţile începutului, gustul pentru lectură nu este format. Uneori, nu au la îndemână cărţile
potrivite, alteori, indiferenţa pentru lectură a persoanelor apropiate determină aceeaşi atitudine
copiilor. În astfel de cazuri intervenţia învăţătorului este absolut necesară.
Voi prezenta în continuare câteva modalităţi de stimulare a interesului pentru lectură
începând din clasa I. Ştim că micii şcolari sunt vrăjiţi de carte, sunt purtaţi de aceasta în
universul minunat al cunoaşterii. Învăţătorul este dator să îndrume paşii tinerelor mlădiţe pe
acest nou drum, plin de neprevăzut.
În clasa I un rol important îl are conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia
dascăl- elev. După studierea textelor din abecedar, pe care le-am analizat şi comentat în mod
amănunţit am recomandat lecturi potrivite vârstei , pe marginea cărora s-au purtat discuţii.
După ce textele au fost parcurse am lansat următoarele cerinţe: să formuleze întrebări pe care
să le adreseze colegilor; să folosească cuvintele noi şi expresiile artistice în contexte variate;
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să redea prin cuvinte proprii conţinutul textelor citite; să recunoască ilustraţiile care
înfăţişează personaje sau scene din poveştile citite; să le aşeze în ordinea desfăşurării faptelor.
Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o constituie formarea
bibliotecii de clasă, precum şi a bibliotecii personale. Prima se compune din cărţi aduse de
copii şi învăţător, se stabileşte un bibliotecar al clasei şi se apoi se trece la împrumutarea
cărţilor.
La clasele a III-a şi a IV-a interesul elevilor pentru lectură se amplifică. La studierea
unor autori am căutat să îi stimulez pe elevi să citească şi alte opere scrise de aceştia. Am
întocmit cu elevii portofolii pentru fiecare scriitor cunoscut, cuprinzând portretul, date
biografice şi aspecte esenţiale din opera lor, prilej cu care am stârnit curiozitatea şi interesul
pentru lectură.
Ghicitorile literare sunt mijloace pasionante ce-i invită pe copii la lectură. Acestea se
pot desfăşura astfel : se citeşte un fragment şi se cere elevilor să indice opera şi autorul, sau să
recunoască lectura în care erou principal este Nică etc.
Foarte apreciat de elevi este şi jocul cu versurile: învăţătorul recită unu-două versuri
dintr-o poezie, iar elevii continuă.
Diafilmele, benzile audio şi video cu poveşti constituie un alt important mijloc de
îndrumare a lecturii. Ele prezintă operele literare în imagini vizuale şi auditive. După lectură
elevii pot face comparaţii, stabilind asemănări şi deosebiri între întâmplările prezentate.
Lecţiile de popularizare a cărţilor, a unor scriitori,reprezintă, de asemenea, un mijloc
de îndrumare a lecturii particulare. O carte pentru copii nou apărută se citeşte mai întâi de către
învăţător, apoi se prezintă elevilor. Aceştia îşi notează titlul şi autorul, pentru a o putea procura.
Expoziţiile de carte se pot organiza în clasă şi cuprind cărţi despre o temă anume ce
pot fi lecturate de elevi- ex. Din viaţa plantelor, Trecutul glorios al patriei, Povestiri despre
animale.
Şezătorile şi medalioanele literare invită din nou elevii la lectură.
Dramatizările făcute cu şcolarii după unele texte literare i-au stimulat pe elevi să
citească mai mult din dramaturgia românească.
În afară de citirea independentă a lecturii particulare am folosit şi citirea în colectiv.
Această citire se realizează de către învăţător sau elevi care citesc corect şi expresiv; are rol de
a aprofunda şi purta discuţii pe marginea lecturii citite.
Lectura necesită nu numai îndrumare, dar şi control. Procedeele de efectuare a
controlului sunt variate şi depind de scopul urmărit imediat: anchetele, controlul fişelor de
cititor de la bibliotecă, convorbiri cu elevii, fişe de lectură.
Pentru învăţător este important de ştiut nu numai ce şi cât citesc elevii, ci şi cum înţeleg
ei să citească o carte. Am considerat important ca elevii mei să înţeleagă ceea ce citesc, să fie
în măsură să deosebească ceea ce este bun, util, constructiv şi educativ, de ceea ce poate fi
dăunător şi, în sfârşit, să-şi poată formula clar o opinie despre cartea citită.
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1. 3. Formarea gustului pentru lectură în cadrul familiei
Formarea deprinderilor intelectuale reprezintă o caracteristică de bază în primii ani de
şcoală, iar familiei îi revine un rol extrem de important. Implicarea activă şi pozitivă a
părintelui este recunoscută ca fiind benefică în educaţia copilului.Gustul pentru lectură poate
fi stimulat şi cultivat încă de la aceste vârste, astfel încât cartea să devină un prieten constant
al copilului, izvor de înţelegere şi cunoaştere. Propun câteva modalităţi prin care părinţii pot
petrece momente plăcute alături de copiii lor şi în acelaşi timp îi pot ajuta să pătrundă în
lumea magică a cărţilor.
Sugestii pentru părinţi:
 Vizitaţi împreună cu copilul dumneavoastră biblioteca din oraş!
Biblioteca este una din cele mai bune, mai accesibile şi nu în ultimul rând mai ieftine
surse de lectură. Bibliotecile, chiar şi cele mai mici, au pe rafturile lor atât cărţi pentru copii
cât şi pentru părinţi. Puteţi cere sfatul bibliotecarului pentru a vă recomanda cărţi potrivite
domeniului de interes al copilului dumneavoastră.
 Citiţi împreună cu copilul dumneavoastră!
Exemplul personal şi mai ales acţiunile în comun, desfăşurate împreună cu copilul
dumneavoastră, sunt recunoscute de specialişti ca fiind cele mai bune metode de a stimula
gustul pentru lectură al copilului. Astfel, cititul în faţa copilului şi în special cititul cu voce tare
dau rezultate deosebite. Vă sugerez câteva modalităţi atractive prin care să vă invitaţi copilul
în universul textelor literare.
Mai presus de orice, copiilor le place să li se citească cu voce tare. Este un moment
special pentru ei, când se simt aproape de părinţi şi iubiţi de aceştia. Luaţi în considerare
preferinţele lor şi oferiţi-le câteva momente de lectură cu voce tare din aceste cărţi. Un sondaj
efectuat printre copiii din clasele a III-a şi a IV-a ne-a arătat ca în topul celor mai apreciate
lecturi se numără următoarele cărţi:
1) Fram, ursul polar - Cezar Petrescu
2) Cartea Junglei - R. Kippling
3) Vrăjitorul din Oz - L. Frank Baum
4) Colţ Alb - Jack London
5) Heidi - Johanna Spiry
6) Cinci săptămâni în balon - Jules Verne
7) Ocolul pământului în 80 de zile - Jules Verne
8) Povestiri - H. C. Andersen
9) Peter Pan - James M. Barrie
Puteţi încerca, de asemenea, să citiţi alternativ; veţi citi dumneavoastră o pagină dintro carte, iar următoarea o va citi copilul dumneavoastră ş.a.m.d. Sau puteţi încerca să citiţi
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alternativ capitolele unei cărţi. Astfel, participarea dumneavoastră va fi resimţită de copil ca o
recompensă pentru fiecare capitol citit. Iată câteva cărţi structurate pe capitole, care vor face
această activitate nu numai utilă, ci şi plăcută şi relaxantă:
1) Aventurile lui Tom Sawyer – Mark Twain
2) Cărţile cu Apolodor – Gellu Naum
3) Aventurile baronului Münchausen – Gottfried August Burger
Extrem de atractiv este şi cititul pe mai multe voci. Alegeţi poezii, poveşti, povestiri
sau chiar scurte piese de teatru şi scenete în care dialogul este preponderent. Fiecare membru
al familiei îşi alege un personaj şi citeşte numai replicile acestuia. Se pot interpreta şi mai multe
roluri deodată, schimbându-vă glasul de fiecare dată când treceţi de la un erou la altul sau
cineva din familie poate să-şi asume rolul de povestitor şi să citească fragmentele descriptive.
Acest joc dezvoltă, de asemenea, atenţia şi puterea de concentrare a copilului dumneavoastră.
Iată câteva titluri pe care vi le recomand:
1) Căţeluşul şchiop – Elena Farago
2) Balade vesele şi triste – George Topârceanu
3) Momente şi schiţe – I.L. Caragiale
4) Întâmplări cu Arpagic – Ana Blandiana
 Organizaţi jocuri literare împreună cu copilul dumneavoastră!
Orice copil învaţă cu mult mai multă plăcere şi uşurinţă atunci când se joacă, decât dacă
este forţat să înveţe. Cunoscând acest lucru, dumneavoastră îi puteţi vorbi şi îl puteţi învăţa
multe lucruri în timp ce vă jucaţi cu el sau chiar inventând mici jocuri împreună cu el. Mai
mult, aceste jocuri pot fi derulate în paralel cu alte mici activităţi casnice în care doriţi să vă
implicaţi copilul, făcându-l astfel să nu le perceapă ca pe o corvoadă, ci ca pe un prilej plăcut
de a fi împreună cu familia sa.
Exemplu de joc: TERMINĂ PROPOZIŢIA : Părintele va rosti începuturi de frază,
solicitând copilului să le completeze. Pot fi formulate o serie de propoziţii afirmative în vederea
identificării elementelor de gândire pozitivă Iată câteva exemple:- Îmi place să…./ - Mă pricep
la…/ Este bine când…
De asemenea, pot fi formulate alte începuturi de fraze, ca punct de plecare pentru
discuţiile ce vor urma. De exemplu: - Când o să cresc mare vreau…/- Dacă aş fi părinte, aş…/Cred că toţi copiii ar trebui să…/- Nu-mi place când…/- Cea mai bună zi a fost când…/- Dacă
aş fi magician aş…
Vorbiţi mult cu copilul dumneavoastră despre cărţi!
Există numeroase ocazii extraşcolare în care puteţi să deschideţi o discuţie despre cărţi
cu copilul dumneavoastră. Profitaţi de acestea deoarece astfel copilul dumneavoastră nu va
asocia lectura cu o activitate impusă exclusiv de şcoală, ci va descoperi cititul din proprie
iniţiativă, din curiozitate şi de plăcere.
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Pentru a-l îndemna să citească şi a-i arăta că acest lucru este apreciat de dumneavoastră,
manifestaţi-vă interesul pentru ce a citit. Rugaţi-l să vă povestească subiectul unei cărţi,
solicitaţi-i amănunte despre personaje şi aventurile prin care trec acestea, întrebaţi-l despre
locurile descrise în carte. În egală măsură, îi puteţi stimula curiozitatea dacă îi povestiţi despre
cărţile citite de dumneavoastră.
De asemenea, un simplu drum la magazin poate fi o bună ocazie pentru a-l stimula să
citească. Îi puteţi stârni curiozitatea, dacă îi povestiţi despre forma, culorile, materialele sau
provenienţa diverselor lucruri din magazin, iar el va fi dornic să vă însoţească şi data viitoare
la cumpărături. Există câteva cărţi despre invenţii şi inventatori, scrise pe înţelesul copiilor pe
care le puteţi recomanda:
o Galilei şi primul război al stelelor – Luca Novalli
o Einstein şi maşinile timpului – Luca Novalli
o Darwin şi adevărata poveste a dinozaurilor – Luca Novalli
Vă sugerez ca ori de câte ori comportamentul sau reacţiile copilului dumneavoastră sunt
similare cu cele ale unui personaj de poveste, să faceţi această remarcă şi să-i vorbiţi copilului
despre eroul respectiv.
Ieşiţi împreună cu copilul dumneavoastră la cinematograf sau la teatru. După vizionare,
stârniţi interesul pentru lectură al copilului; discutaţi cu el despre cartea care stă la baza filmului
sau a spectacolului respectiv, despre diferenţele şi asemănările dintre cele două despre
avantajele cuvântului scris şi/sau ale reprezentării vizuale.
 Încurajaţi copilul să descopere literatura de călătorie!
Vacanţele sunt prilejuri când copiii pleacă în tabere, excursii sau la bunici. Puteţi să vă
încurajaţi copilul să se intereseze şi să se exerseze în genul epistolar. Şi nu uitaţi să-i puneţi o
carte în bagaj! Procedând astfel, puteţi stimula copilul, atât să citească cât şi să scrie.
Vorbiţi în prealabil cu copilul dumneavoastră despre locurile unde urmează să-şi
petreacă o parte a vacanţei; evocaţi, eventual, propriile dumneavoastră amintiri despre aceste
locuri. Sugeraţi-i apoi să se informeze despre istoria şi legendele specifice locurilor pe unde
va merge. Multe dintre acestea le poate descoperi în cărţi precum:
o Legende istorice – Dimitrie Bolintineanu
o Legendele românilor – Valentin Tănase
o Legende şi povestiri istorice – Petru Demetru Popescu
Chiar dacă este vorba numai despre o simplă plimbare în parc sau o ieşire la pădure,
puteţi găsi subiecte despre plante ţi animale prezente în literatura pentru copii. Iată câteva
sugestii:
o Din lumea celor care nu cuvântă – Emil Gârleanu
o Dumbrava minunată – Mihail Sadoveanu
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De asemenea, îi puteţi sugera să ţină un jurnal de călătorie în care să-şi noteze impresii
despre locurile pe unde trece, obiectivele pe care le vizitează, oamenii pe care îi întâlneşte,
prietenii pe care şi-i face. Sunt foarte bine venite, în paginile acestui jurnal, desenele – peisaje,
portrete, caricaturi – inspirate de călătoria sa.
Puteţi să-i amintiţi că există scriitori celebri
care au practicat acest gen, iar cărţile de călătorii şi aventuri sunt apreciate şi gustate de un
public larg de cititori:
o Toate pânzele sus - Radu Tudoran
o Călătoriile lui Marco Polo – Petre Ghelmez
Cu siguranţă veţi alege sugestiile cele mai potrivite personalităţii copilului
dumneavoastră!
Printr-o strânsă colaborare între şcoală şi familie, micii şcolari vor reuşi să descopere
bucuria lecturii şi să aleagă din fiecare text citit ceea ce este esenţial şi util.

Management și creativitate - proiect destinat integrării şcolii în conceptul
european de calitate privind educaţia şi formarea elevilor
prof. Demian Corneliu Eugeniu
Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu
Este bine ca tinerii să fie pregătiţi pentru a se integra în viitoarea viaţă socială de la cea
mai fragedă vârstă,chiar de la grădiniţă. Prin intermediul jocurilor, a programelor artistice,
doamnele educatoare îi introduc pe copii în sfera principalelor ocupaţii, îi învaţă să aprecieze
munca şi să-şi cunoască abilităţile ce-i pot favoriza în legătură cu alegerea viitoarei meserii.
La şcoală, preocuparea pentru integrarea elevilor în sfera ocupaţională a societăţii se
intensifică. Copiii se maturizează rapid, sunt într-o continuă căutare a noului, a modernităţii.
Iubesc informatica şi caută compania calculatorului pe care-l numesc”cel mai bun prieten al
omului”.Au dreptate deorece majoritatea ocupaţiilor omului sunt în prezent asistate de
calculator. In cazul în care părinţii şi apoi cadrele didactice ştiu să-i îndrume pe copii spre
partea folositoare a acestui minunat instrument,vor avea de căştigat cu toţii.
În Şcoala Gimnazială Nr.13 din Sibiu, unde lucrez, am iniţiat un program
numit”Management şi creativitate” destinat integrării şcolii în conceptul european de calitate
privind educaţia şi formarea elevilor . Se intitulează „Management şi creativitate” pentru că
abilitatea de a genera idei constructive este nelimitată.
Aplicăm acest program din dorinţa de a contribui la dinamizarea procesului educativ
din cadrul unităţii noastre şcolare şi de a oferi un teren fertil spiritului creativ şi libertăţii de
exprimare, calităţi necesare tinerilor care doresc să-şi făurească un drum în viaţă, în
conformitate cu propriile lor deprinderi şi capacităţi, într-o societate europeană bazată pe
competenţă, pe libertatea de afirmare.
Dorim ca şcoala în care ne desfăşurăm activitatea să reprezinte şi spaţiul în interiorul
căruia elevii se formează ca viitori manageri, cetăţeni capabili să se afirme într-o societate
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democratică. Am considerat că cele mai eficient predate noţiuni sunt acelea care îi implică pe
elevi în actul educaţional.
În calitate de autor al programului, l-am alcătuit din două secţiuni importante:
- Tânărul manager al publicaţiei şi echipa sa – în care colectivele de elevi ce se
ocupă cu managementul publicaţiilor sunt îndrumaţi să se organizeze şi să dezvolte relaţii de
grup, se pune accent pe planificarea muncii în echipă, pe eficientizarea activităţilor şi pe
conştientizarea calităţilor pe care trebuie să le aibă un bun manager;

- Managementul resurselor publicaţiei- reprezintă o introducere în activitatea de
marketing a publicaţiilor şcolare pe care o desfăşoară elevii şcolii noastre. Pe baza unui plan
de acţiune detaliat - programul de marketing, învaţă să sondeze piaţa şi preferinţele
potenţialilor clienţi, să-şi planifice munca şi să-şi adapteze comportamentul creator la spiritul
dinamic al mediului concurenţial. O importanţă sporită este acordată activităţilor
promoţionale, prin care elevii învaţă să prezinte favorabil rezultatele muncii lor, cu condiţia ca
acestea să corespundă din punct de vedere calitativ cerinţelor pieţei, să fie competitive.
Activităţile cuprinse în program nu se limitează la gestionarea spaţiului publicistic.
Elevii iau contact cu activitatea unor unităţi economice din vecinătatea şcolii, sondează
preferinţele şi nevoile consumatorilor, alcătuiesc baze de date şi grafice cu ajutorul
calculatorului, comunică şi se informează cu ajutorul Internetului, se familiarizează cu
operaţiunile de pe piaţa bursieră.
Este important ca ,,arta” de a se afirma şi de a conduce sa fie învăţată în şcoală, deoarece
gândirea şi spiritul managerial se formează în cadrul grupurilor bine închegate, formate cu
scopul realizării unor obiective bine conturate. Este normal ca tinerii să-şi exercite dreptul la
libera exprimare într-un cadru bine organizat, prin intermediul publicaţiilor şcolare. Acestea le
vor forma gustul pentru frumos şi îi vor încuraja în activitatea lor de perfecţionare profesională.
Activităţile de marketing şi management al publicaţiei prezentate sub formă de joc şi teme
practice îi ajută pe elevi să-şi cunoască aptitudinile, îi pregătesc pentru viitoarea meserie,
pentru integrarea în colectivitate.
Elevii contribuie în mare măsură la popularizarea realizărilor, a facilităţilor oferite de
şcoală şi atrag atenţia societăţii asupra trebuinţelor lor şi asupra condiţiilor de învăţătură.
Desi predau ca profesor la ciclul primar, la clasa I, am realizat împreună cu elevii mei
situl clasei, care se numește Șoriceii veseli cu adresa de Internet-www.soriceii.weebly.com- ca
răspuns la interesul elevilor și al părinților pentru Internet și informatică.Urmăresc ca în curând
elevii să preia sarcina de a manageria și completa acest site, de a realiza la rândul lor site-uri
noi, îmbogățindu-și astfel imaginația, spiritul creator și civic.
Lucrăm la revista clasei, care va fi publicată pe Internet sub formă de blog.
Se va numi-Publicația șoriceilor-va putea fi accesată de cititori în mod gratuit și va avea
o deschidere largă.
Prin intermediul programului ,,Management şi creativitate” am urmărit să le insuflăm
elevilor dorinţa de se perfecţiona prin efort propriu, cu ajutorul unor mijloace moderne, într-o
şcoală pe care noi, cadrele didactice dorim să o aducem la standarde europene.
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Ștrengarii toamnei
Ed. Cuzuban Ecaterina
Grădinița Nr.6 Dorohoi
Noi suntem mai mititei
Dar toamna ne-a învățat
Că tot ce-aduce dumneaei
Este minunat!

Mai întâi s-au strâns în zare
Șiruri negre de cocoare.
Credeți că m-am speriat?
Ba deloc!
Mânuța am ridicat
Și cu drag le-am salutat!

Apoi a-nceput să plouă
Pe năsucul meu ștrengar
Cu doi stropi, cu trei, cu nouă…
Nu mă sperii, e-n zadar
Să credeți așa ceva!
Ploaia e prietena mea
Și mă-nvață să zâmbesc,
Stropii mici să-i îndrăgesc,
Mereu fericit să fiu
Chiar de-i cerul cenușiu!

Și-apoi vântul a suflat
Printre crengile uscate
Dar eu nu m-am speriat
Și am mers tot mai departe.
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Jucăușul vânticel
De la spate mă-mpingea
Dorind să meargă și el
Către grădinița mea.
La intrare i-am spus: “Bine,
De aici nu vii cu mine!
Fugi și zburdă pe câmpie
Cât eu învăț o poezie!”

Frunzele s-au transformat
În mormane pe cărare
Dar pe mine m-a-ncântat
Peisajul aruncat
Într-o mare de culoare!
Hai la joacă, dragi copii
Printre frunze s-alergăm,
Galbene, portocalii,
Pe toate să le-adunăm.
Și veseli mereu să fim
Chiar de-i cerul cenușiu!

Din caleașca-i ruginie
Zâna toamnă mi-a zâmbit
Și-apoi mi-a șoptit doar mie
“Tu, copile fericit
Ai văzut doar bucurie
În tot ce ți-am dăruit!
Drept răsplată vei primi
Un cadou din partea mea:
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La anul, când voi veni,
Tot așa te vei purta
Fiindcă tot copil vei fi!”

Experienţă europeană pentru dezvoltarea competenţelor cadrelor
didactice
prof. Ciofalca Mihaela Cristina
Școala Gimnazială Nr. 5 Alexandria

Programul Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educatie, formare
profesionala, tineret si sport in perioada 2014-2020. Prin acest program școala noastră
desfasoară proiectul de parteneriat strategic şcolar “Net is the key”, proiect care dispune de
finantare pe durata a trei ani școlari și are ca parteneri școli din șapte țări europene- Italia,
Polonia,Bulgaria,Turcia, Sardinia, Irlanda de Nord și România. Activităţile desfasurate
gravitează în jurul subiectelor legate de utilizarea corectă a internetului,de formarea unor
cetăţeni digitali.
Obiectivele proiectului sunt : utilizarea competenţelor digitale şi a internetului pentru
a dezvolta atât aptitudinile copiilor cât şi ale profesorilor, promovarea siguranţei pe internet şi
a regulilor de conduită, îmbunătăţirea capacităţii elevilor şi profesorilor de a căuta informaţii
online, de a le aduce la cunoştinţă atât părinţilor cât şi copiilor beneficiile utilizării internetului
a resursă utilă în procesul educaţional, de a dezvolta capacităţile lor creative şi de a spori
motivaţia elevilor pe parcursul practicării diferitelor activităţi. De asemenea, scopul acestui
proiect este de a promova egalitatea şi accesul la învăţare prin utilizarea mijloacelor digitale a
celor ce provin din medii dezavantajate economic sau social, pentru a nu deveni analfabeţi
digitali.Dar, cel mai mare beneficiu este faptul că elevii fiind activ implicaţi în activităţile
proiectului, vor acumula o serie de noi cunoştinţe în ceea ce priveşte utilizarea de programe
informatice dar şi însuşirea unei limbi străine. Un alt scop deosebit de important ar fi acela de
a familiariza colectivul de elevi cu tradiţiile, obiceiurile şi valorile culturale ale ţărilor
partenere. În acest sens proiectul Erasmus+ oferă marele avantaj al posibilităţii relaţionării şi
cooperării pe plan european cu şcolile ţărilor participante. Acest lucru implică în primul rând
schimbul de experienţă.
Până la această dată, elevii din grupul ţintă împreună cu profesorii din echipa de proiect,
au desfăşurat în paralel cu şcolile europene partenere numeroase activităţi dintre care
enumerăm:
- Ziua Siguranţei pe Internet în care s-a organizat o expozite cu desene ale elevilor din
şcoală în legătură cu siguranţă pe interent. De asemnea elevilor li s-au adus la cunoştinţa cele
mai importante reguli de conduită şi siguranţă pe internet. Elevii noştri împreună elevii din
toate şcolile partenere au interpretat cântecul,, Stay safe to the internet ‘’ şi am realizat un colaj
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video pe care l-a prezentat fiecare în comunitatea sa pentru a atenţiona în legătură cu siguranţă
pe internet.
- completarea şi analiza chestionarului aplicat elevilor şi profesorilor despre utilizarea
internetului;
- conferinta Skype cu elevii parteneri din Bulgaria. Elevii au avut şansa de a se
cunoaşte mai bine, de a lega prietenii şi de a învăţa mai multe despre importanţa şi beneficiile
utilizării reţelelor de socializare ;
- realizarea unor semne de carte prin care elevii au ilustrat tema proiectului şi au utilizat
motto-ul „We’re changing the world one click at a time”;
- s-au desfăşurat şi schimburi culturale între şcolile partenere, sărbătorirea Zilei
Limbilor Europene ce a avut ca obiectiv cooperarea interculturală ,promovarea diversităţii
lingvistice și culturale a Europei şi încurajarea învăţării limbilor străine;
- videoconferinta pe tema siguranţei pe internet cu reprezentanţi ai companiei
Bitdefender, specialist în securitate online
- Şcoala Gimnazială Buzescu s-a alăturat misiunii globale de a ajuta milioane de elevi
să se apropie de tehnologie şi programare prin susţinerea celui mai mare eveniment educativ
din istorie: Ora de Programare, pe 10 decembrie 2015.
Prima mobilitate cu elevii în cadrul proiectului de parteneriat școlar ”Net îs the key”,
a avut loc în perioada 1-7 iunie 2015 în Sassari, Italia. La această mobilitate au participat 5
profesori şi 4 elevi ai şcolii noastre. Pe parcursul acelei săptămâni s-au desfăşurat mai multe
activităţi de predare-invatare, activităţi culturale, sportive şi artistice alături de elevii din Italia,
Bulgaria şi Polonia. Elevii au avut ocazia de a răspunde la chestionare folosind internetul după
vizionarea unei prezentări PowerPoint. Profesorii au avut şansa de a observa modul de utilizare
a mijloacelor IT în predarea la clasă. Au avut loc mai multe discuţii la masa rotundă pentru a
împărtăşi experienţa utilizării internetului şi a formării competenţelor digitale la clasă.
În perioada 14-18 septembrie 2015, s-a desfăşurat în Usak, Turcia, cea de a doua
activitate de predare/învăţare din cadrul proiectului la care au participat 5 elevi şi 3 cadre
didactice din România alături de partenerii din Polonia. Scopul mobilităţii a fost de a-i face pe
participanţi să conştientizeze importanţa folosirii abilităţilor digitale şi a internetului în
procesul de predare/inatare/evaluare, să observe şi să facă schimb de idei .
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Pentru bună desfăşurare a proiectului au avut loc întâlniri de lucru ale profesorilor din
echipele europene. Astfel, în perioada 20 – 23 octombrie 2015, s-a desfăşurat a doua întâlnire
transnaţională, în Şcoala Halit Ziya Usakligil Ortaokulu din Usak, Turcia. Pe lângă profesorii
din Italia, Polonia, Bulgaria,Irlanda de Nord şi Turcia, au participat şi 2 profesori din România.
Pe parcursul acestei întâlniri s-a analizat impactul pe care l-au avut activităţile desfăşurate
asupra elevilor, s-au stabilit termene şi condiţii pentru următoarele activităţi prevăzute în
formularul de proiect. Acest proiect permite echipelor de profesori din țările partenere să
împărtășească experiențe și informații, să testeze și să pună în practică noi abordări pedagogice și
manageriale.

Profesorii au învăţat cum să utilizeze programe speciale pentru realizarea rebusurilor
online, ataşarea de materiale video şi audio,au desfăşurat activităţi interactive cu elevii din
şcoală care au vizat cunoaşterea specificului educativ dar şi a culturii tradiţionale şi şcolare .
Toate resursele și rezultatele proiectului sunt încărcate pe diferite platforme, inclusiv
pe site-ul proiectului http://netisthekey.wikispaces.com/ și pe pagina eTwinning a proiectului
https://twinspace.etwinning.net/2578/home , fiind accesibile pentru oricine este interesat de
integrarea TIC în şcoală.
Important este că acest proiect valorifică abilităţile şi competenţele dobândite în timpul
implementării acestui parteneriat şi va ajuta nu numai la dezvolarea profesionala şi personala,
ci de asemenea,va contribui la crearea unui sistem modern educaţional european. Activitățile
desfășurate pe durata celor doi ani au avut un impact deosebit la nivelul instituției, dar și al
comunității, deoarece participanții au promovat și valorificat experiențele dobândite, ceea ce se
constituie într-o valoare adăugată muncii lor
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.Materialul de fată reflectă
numai punctul de vedere al autorilor , Comisia Europeană şi Agenţia Naţională nu sunt
responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
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Managementul clasei de elevi - studiu de caz privind gestionarea unei
situaţii de criză (inadaptarea şcolară)
prof. Gabriela Culiță
Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava
MOTIVAREA ALEGERII TEMEI
Conform unor definiţii formulate în literatura de specialitate, a proceda la un studiu de
caz constă în a sesiza şi a înţelege detaliat atât acele elemente din structura psihică a minorului
care rămân neschimbate pe parcursul întregii vieţi, cât şi cele supuse transformărilor în funcţie
de numeroşi factori.
Am ales acest caz deoarece sunt convinsă că pot preveni inadaptarea şcolară minorului
prin încercarea de a-l determina să-şi facă prieteni şi să socializeze cu colegii de clasă. De
asemenea am avut ca scop sprijinirea şi conştientizarea familiei în ceea ce priveşte rolul ei
educativ în creşterea şi educarea propriului copil, cu referire la relaţiile familie-copil, relaţii ce
trebuie bazate pe încredere şi respect reciproc.
STUDIU DE CAZ
SUBIECTUL: B. R. , 8ani, clasa a II-a
1. ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI
Problema educativă a elevului B.R. ţine de inadaptarea şcolară, manifestată prin
atitudini respingătoare faţă de cerinţele şcolii, prin sfidarea învăţătorului şi a colegilor de clasă.
Menţionez că are şi un număr mare de absenţe nemotivate. Are o pregătire şcolară precară, cu
mari lacune în cunoştinţe şi deprinderi, este submotivat pentru învăţătură, aceşti factori
explicând în mare parte şi situaţia şcolară foarte slabă. Copilul are dificultăţi de adaptare atât
la mediul şcolar cât şi la cel familial, precum şi slabe competențe de comunicare şi
interrelaţionare. Rămâne singur în timpul recreaţiilor, ceilalţi îl ocolesc, pentru că are de multe
ori, un comportament violent.
Datorită faptului că tata este plecat în Italia, el rămânând în grija mamei, aceasta
neavând autoritate aspra lui, elevul B.R. a început să manifeste tulburări de comportament şi
de învăţătură.
2. DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE:
Dialog cu elevul:
R. pare la prima vedere un baiat liniştit care evită să vorbească. El declară că acasă face
numai ceea ce vrea el. Dacă mamei lui nu-i place ce face el la un moment dat, el se supară, iar
ea il lasă în pace. “Când trebuie să răspund cu voce tare în clasă, mi-e teamă că vor râde ceilalţi
copii de mine dacă voi greşi.” Dacă cineva îi zice ceva, imediat, în pauză, sare la bătaie, devine
violent.
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Dialog cu mama:
“R. este un alt copil acasă.”Mama ne spune că îi este greu de când a plecat tatăl in Italia,
că lui R. îi este dor de tatăl lui, că băiatul îi simte lipsa. De la plecarea tatălui are din ce în ce
mai multe probleme cu ceilalţi şi de multe ori refuză să meargă la şcoală.
Mama nu-l pedepseşte pentru ceea ce face, considerând că va veni timpul cănd R. işi va da
seama că greşeştesi spera ca, atunci când se va intoarce tatal, totul va intra în normal.
3. ANALIZA DATELOR ŞI STABILIREA IPOTEZELOR
Ipoteza: Dacă cunosc cauzele inadaptării şcolare şi factorii determinanţi , şi voi folosi
strategii adecvate , atunci B.R. se va adapta atât în colectivul de elevi cât şi la viaţa şcolară.
Nevoile copilului
În cadrul familiei:
- copilul are nevoie de o îngrijire şi o supraveghere mai atentă din partea părinților şi de
apreciere şi încurajare pentru a învăţa.
- se impune o organizare mai judicioasă a timpului petrecut de elev acasă, în care să nu mai
predomine joaca, ci să existe un raport optim între timpul de muncă, timpul de învăţare şi cel
pentru joc.
În cadrul şcolii:
- integrarea lui într-o serie de programe cu scop ameliorativ sau de recuperare a deficienţelor
la învăţătură;
- creşterea interesului faţă de învăţătură şi şcoală, prin tratare diferenţiată şi aprecierea
progreselor făcute;
- adoptarea acelor stategii de evaluare care să-i permită să-şi valorifice cunoştinţele şi
deprinderile:
- creşterea respectului faţă de sine şi de cei din jur, dezvoltarea inteligenței emoționale,
stimularea gândirii pozitive (conștientizarea propriilor emoții și a celorlalți, controlul propriilor
emoții și apoi controlul relațiilor)
4. CREAREA UNUI PROGRAM DE SCHIMBARE:


Fixarea obiectivelor pe termen lung

O1 - B.R. va frecventa regulat toate orele, fiind mereu monitorizat, urmărindu-se dezvoltarea
unei motivaţii intrinseci a învăţării, prin aplicarea unui stil de învăţare deductiv, cu accent pe
caracterul practic-aplicativ al cunoştinţelor şi stimularea, pas cu pas, a progreselor obţinute .
Activităţile scrise vor fi terminate în timp util.
O2 – includerea elevului în toate activităţile extraşcolare, cu accent pe cele sportive şi cultural
artistice, pe care, în urma observaţiei sistematice asupra comportamentului său, am
concluzionat că le preferă.
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Fixarea obiectivelor pe termen scurt

O1- i se vor trasa diverse sarcini precise, fiind implicat în diverse acţiuni, cât mai atractive
pentru a fi resposbilizat.
O2 - elevul va fi încurajat să-şi exprime propriile păreri faţă de problemele abordate alături
de ceilalţi elevi în a-şi spune părerea la toate discuţiile din clasă alături de colegii săi.
O3 - Discuţii cu elevul pe diferite teme, încurajarea oricărui progres înregistrat.
PLANIFICAREA INTERVENTIEI

Nr.

Strategii de

crt.

intervenție

1.

Demersui
centrate
pe
copil, ce au ca
scop
diminuarea
tulburărilor
opozante

ACTIUNEA PROPRIU-ZISĂ (Activitați vizate)
- exersarea capacității copilului de a-și exprima verbal sau nu emoțiile, nevoile în raport cu
ceilalți; Ajutarea lui B.R. de a depăşi teama de a participa la ore, spunându-şi părerea în faţa
colegilor săi, printr-un sistem de sprijin şi încurajare din partea învăţătoarei.
- stimularea motivaţiei pentru învăţare printr-un program de conținuturi care să atragă
interesul copilului (teme suplimentare la matematică, exerciții de scriere caligrafică,
compuneri libere si cu tematică preferată, prezentări power-point realizate de copil, etc)
- identificarea unor modalități eficiente prin care copilul să-și manifeste excesul de energie,
recuperarea și consolidarea stimei de sine (practicarea unui sport , participarea la activități
extrașcolare care îi atrag interesul);
- şedinţe de consiliere şi psihoterapie;
- valorificarea fiecărei experienţe pozitive a elevului şi încurajarea manifestării
acesteia(evidențierea in fața colectivului, a colegilor de școală, în cadru festiv, în fața
comunității, acordarea de cărți, diplome, alte recompense).

2.

Demersui
centrate
familie,
vederea

pe
în

modificării
condiţiilor
familiale care
mențin
simptomatolog
ia copilului

- implicarea majoră a mamei în educație ( participarea la activități extrașcolare, stabilirea
unui program de activități cu fiul)
- dezvoltarea abilităților de comunicare în familie. Clarificarea și optimizarea relațiilor de
comunicare a copilului cu părinții;
- stabilirea obiectivului educaţional împreună cu familia şi axat pe comportamentul cel mai
neadecvat cu ignorarea lui şi cu recompensarea atitudinilor dorite, se va menționa ce este
"rău" si ce este "bine"(stabilirea metodei de urmat: metoda întăririlor, în cazul evoluției
pozitive, stimularea inițiativei copilului și responsabilizarea lui, prin exemplul personal al
părinților)
- menţinerea unui "jurnal" zilnic al comportamentelor "bune şi rele" este de un real folos
pentru a evidenţia progresul sau pentru a schimba atitudinea când este necesar (copilul va fi
încurajat sa evalueze singur comportamentele bune sau rele din jurnal, părinții vor discuta
cu acesta si nu va primi pedepse de genul celor utilizate în trecut,ci va realiza activități în
timpul liber care să compenseze greșelile si/lipsa lui de atenție)
- o strânsă legătură cu familia, astfel încât prezenţa sa la şcoală să fie de aproape 100%.
- consilierea în comun cu familii cu aceeași problema, ceea ce ajută mult la aflarea altor căi
de comunicare cu propriul copil și poate aduce o mare îmbunătățire în perceperea propriului
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copil(participarea părinților la ședințe de consiliere cu un psiholog școlar în care părinți cu
același tip de copii împărtășesc din experiențele lor);
Demersuri
centrate pe
şcoală

3.

implicarea profesorilor (lb.engleză, religie,sport,învățător) în activităţi comune
participarea la proiecte pentru stimularea învățării, participarea la activități de voluntariat,
participarea la activități sportive care să-i dezvolte motricitatea și spiritul de competiție, de
echipă, etc). Responsabilizarea elevului (participarea la proiecte comune de genul: “Sunt cel
mai bun!”, “Să oferim modele celor mici!”, “Stop violenței!” la nivel de clasa sau de școala)

5. APLICAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE:
În timpul unei întâlniri la care au participat mama, învăţătoarea, directorul şcolii, B.R.
a acceptat să încerce să atingă obiectivele pe termen scurt.


Participarea în clasă

Încă de la începutul programului l-am pus să completeze panoul de prezenţă, în care
trebuia să afişeze fotografia fiecărui elev prezent. De atunci B.R.a venit zilnic la şcoală.
Îl voi ajuta în fiecare zi să găsească răspunsul unei întrebări care va fi pusă în ziua
următoare. Acest fapt are ca scop mărirea participării lui în clasă, micşorându-i teama de a
răspunde în faţa colegilor. Rolul jucat de învăţătoare va scădea în funcţie de progresul
înregistrat de elev, astfel încăt să-i permită să participe sau să răspundă spontan la discuţiile
din clasă.Băiatul va fi conştient că răspunsurile corecte date în faţa colegilor sunt de fapt o
recompensă “ Ceilalţi vor vedea că nu sunt aşa de rău.”
Zilnic este pus să răspundă, fiecare răspuns fiind încurajat. Sarcinile de învăţare sunt
diferenţiate. Temele sunt făcute după ore la şcoală astfel încât acasă B.R. trebuie doar să mai
citească lecţiile. Copiii îl laudă şi începe să fie încrezător în forţele proprii şi să lucreze singur.
Şedinte de consiliere


O dată pe săptămână vor avea loc şedinţe de consiliere în cabinetul şcolar.



O dată pe lună va participa mama lui R.

6. EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE
La interval de două săptămâni, apoi la o lună de la prima întâlnire au avut loc şedinţe
cu R., mama şi consilierul şcolar.Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi se observă
progrese rapide în relaţiile spontane şi convenabile lui R. cu alte persoane.Nu mai absentează
de la ore, dar este bine să fie supravegheat în continuare pe această temă. Numărul mărit de
activităţi scrise pare să fi mărit puţin câte puţin siguranţa băitului. Spre exemplu,după perioada
de două săptămâni a obiectivului pe termen scurt, elevul a început să participe în clasă din ce
în ce mai mult, fiind din ce în ce mai activ.


Rezultate obținute
În urma aplicării intervenției am observat următoarele:

-B.R. a devenit mult mai conștient că respectarea regulilor este absolut necesară;
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-A înțeles că are nevoie de prieteni și că trebuie să facă eforturi în a-i câștiga și păstra;
-A reușit să-și întărească și dezvolte motricitatea, să îndrăgească activitățile plastice si pe cele
practice;
-A înțeles că este foarte importantă calitatea scrisului în înțelegerea mesajului;
-A conștientizat că are nevoie de sprijin acasă, dar trebuie să își asume responsabilități;
-A înțeles că orice lucru bun este apreciat și răsplătit, iar greșelile sunt pedepsite, însă nu se
aplică pedepse corporale;
-A reușit să colaboreze mult mai bine în activitățile pe echipe;
-A înțeles că lenea e un defect, iar conștiinciozitatea, rigurozitatea și tenacitatea pot duce la
satisfacții foarte mari.
-Mama continuă să întâmpine dificultăţi în impunerea unor limite acasă, deşi recunoaşte că R.
depune mai mult efort pentru a colabora.
-Părinții au conștientizat problemele copilului și cauzele care le-au declanșat, urmând să
solicite ajutorul unui consilier școlar.
7. CONCLUZII
Problemele comportamentale ale copiilor , evident, își au originile în primii ani de
viață, așa cum afirma marele psiholog SG. FREUD, iar cunoașterea dezvoltării psihosexuale
la copil este foarte importantă pentru cadrele didactice. La intrarea în grădiniță, apoi în
învățământul primar, cadrele didactice reușesc să observe deficiențele comportamentale ale
copiilor, să-i sprijine în demersul rezolvării acestora, colaborează cu părinții, îi îndrumă pe
aceștia spre consiliere psihologică.
Întregul plan de intervenție s-a bazat pe respectarea particularităților individuale si de
vârstă ale copilului, pe o cât mai bună comunicare cu copilul, părinții și profesorii care predau
la clasă.
Teama pe care o manifestă R. de a nu se face de râs în faţa colegilor, dorinţa lui de a
epata prin comportamentul agresiv, atât verbal cât şi fizic se datorează lipsei de comunicare
atât cu mama cât şi cu tatăl. Îi era teamă să-şi facă prieteni, să se ataşeze emoţional de o altă
persoană şi de aici dificultatea lui de a relaţiona cu colegii. Comportamentul său faţă de mamă
este datorat lipsei unei persoane de sex masculin din casă, respectiv tatăl, în care copilul are
mare încredere – el se simțea abandonat de tată.
În continuare, şi consilierul şcolar şi doamna învăţătoare vor aplica tehnici
experimentale pentru a ameliora starea de teamă şi de inadaptare şcolară pentru B.R.
R. a realizat schimbări importante în comportamentul său și în înțelegerea importanței
unui stil de muncă ordonat și perseverent, iar părinții acestuia vor fi cei care împreună cu
învățătorul și ceilalți profesori de la clasă, asociat cu ședințele de consiliere psihologică ,vor
face eforturi pentru remedierea completă a deficiențelor educaționale ale lui B.R.
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Educarea capacităţii de autoapreciere la elevii claselor primare
Prof. Ciobanu Roxana
Școala Gimnazială ”Nicolae Apostol” Ruginoasa
Capacitate umană ce reflectă atitudinea individului faţă de posibilităţile şi rezultatele
activităţii sale, autoaprecierea, joacă un rol important în evoluţia întregii personalităţi în
măsura în care se bazează pe un echilibru între dorinţele, pretenţiile individului, pe de o parte
şi capacităţile, posibilităţile proprii reale, pe de altă parte. Când opinia respectivă coincide cu
ceea ce reprezintă şi poate în mod real individul la un moment dat, ea este adecvată, obiectivă,
şi subiectivă, neadecvată atunci când este contrarie. Astfel, întâlnim elevi timizi, neîncrezători
în forţele proprii care se subapreciază, precum şi elevi deosebit de încrezători în sine, care îşi
supraevaluează posibilităţile. O astfel de autoapreciere inadecvată aduce prejudicii în ambele
cazuri. La prima categorie de elevi ea frânează dezvoltarea normală a personalităţilor, la cea
de-a doua dăunează atât celor în cauză cât şi celor cu care ei vin în contact, deoarece un elev,
un om cu o astfel de opinie despre sine provoacă adeseori stări conflictuale în relaţiile
interpersonale, de muncă, de comunicare în general.
Nu numai cunoaşterea ci şi educarea de către învăţători a capacităţii de autoapreciere a
elevilor sunt deosebit de importante atât pentru sprijinirea lor în efortul stabilirii unor relaţii
interumane corecte, pozitive, ca şi pentru perfecţionarea acestora, dat fiindcă în această
perioadă de vârstă – între 6 şi 10 ani – autoaprecierea poate fi profund transformată, influenţa
educatorului fiind foarte puternică.
Adaptarea fiecărui elev la exigenţele procesului de învăţământ, performanţele obţinute
depind atât de dezvoltarea capacităţilor lor intelectuale ca şi de trăsături de personalitate cum
sunt: responsabilitatea, conştiinciozitatea, spiritul de organizare, stabilirea corectă a
intereselor, idealurilor etc. În cadrul procesului instructiv-educativ elevul începe să perceapă
şi să aprecieze rezultatele obţinute, posibilităţile personalităţii sale în ansamblu, în lumina
normelor, judecăţilor cu care operează zilnic în cadrul activităţii comune, învăţătorul şi
colectivul clasei. Aici se pun bazele orientării elevilor, se stabilesc criteriile după care aceştia
îşi apreciază propriile înclinaţii, posibilităţi.
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În formarea capacităţilor de autoapreciere la şcolarii mici, un rol deosebit îl deţin
calificativele, judecăţile celor din jur despre sine şi despre ceilalţi, alături de propria activitate
mereu mai intensă, orientată spre cunoaşterea şi perfecţionarea personalităţii lor. Ţinând seama
de importanţa capacităţii de autoapreciere, de implicaţiile acesteia în întreaga dezvoltare a
personalităţii, învăţătorul are datoria să acorde o atenţie aparte educării la şcolarii săi a unor
deprinderi corecte de evaluare şi autoevaluare a potenţialului intelectual, de voinţă şi de
caracter propriu.
Calitatea capacităţii de autoapreciere, ponderea acesteia sunt foarte importante în
devenirea şi formarea personalităţii. Încă din clasa I elevii îngâmfaţi, tentaţi să se
supraaprecieze sunt irascibili, nu pot accepta nici un fel de observaţii critice din partea
învăţătorului, a colegilor. Plictisiţi, dezinteresaţi în legătură cu ceea ce nu-i priveşte personal
ei au o atitudine de indiferenţă sau chiar de dispreţ faţă de ceilalţi, nu sunt iubiţi şi preţuiţi în
colectiv. Dar şi elevii care se subapreciază trăiesc stări conflictuale adânci, suferă permanent,
îşi pierd tot mai mult încrederea în posibilităţile proprii, devin invidioşi pe cei ce obţin rezultate
mai bune, se izolează sau încearcă să se afirme prin mijloace necorespunzătoare. Este evident
că ambele manifestări ale unei autoaprecieri inadecvate sunt dăunătoare atât pentru elevii
respectivi cât şi pentru colectivul din care fac parte. Ba mai mult, influenţarea lor negativă se
repercutează mai târziu asupra activităţii personalităţii adulte.
Desfăşurarea unei activităţi organizate, sistematice, generalizate la clasele primare, în
vederea educării capacităţii de autoapreciere obiectivă a elevilor constituie o premisă de bază
pentru asigurarea eficienţei procesului pedagogic la nivelul exigenţelor actuale. Rolul deosebit
al autoaprecierii în viaţa elevului şi îndeosebi în activitatea sa fundamentală – învăţătura - nu
este cunoscut în toată complexitatea sa. Aceasta se reflectă mai ales în faptul că atunci când
elevii au greutăţi la învăţătură, cadrele didactice sunt tentate să lege direct insuccesele şcolare
de unele particularităţi intelectuale, voliţionale, familiale ale elevilor respectivi.
În strânsă interdependenţă cu particularităţile capacităţii de autoapreciere se află
eficienţa influenţei pedagogice. În cazul unei autoaprecieri inadecvate, personalitatea elevului
cunoaşte un drum sinuos, de multe ori un proces de involuţie, pentru că supraaprecierea îl face
pe elev irascibil, înfumurat, nemulţumit de sine, tentat să considere totdeauna observaţiile
critice nefondate, iar subaprecierea conduce la pierderea permanentă a încrederii în forţele
proprii, la o stare de delăsare. De aceea este necesar ca învăţătorul să se bazeze în aprecierea
rezultatelor elevilor, alături de capacităţile lor intelectuale, atitudinea faţă de învăţătură şi pe
reprezentările copilului despre capacităţile sale, despre nivelul realizării acestor posibilităţi în
activitatea şcolară. O astfel de apreciere este deosebit de importantă pentru că de aceste
reprezentări depind gradul de încredere sau neîncredere în forţele proprii, trăirea rezultatelor
ca succese sau insuccese, atitudinea faţă de greşelile comise, gradul de dificultate al sarcinilor
ce trebuie să le rezolve şi în general toate aspectele activităţii şcolare.
Prin urmare, se impune includerea elevului nu numai în activitate, ci şi în aprecierea
rezultatelor obţinute. Includerea elevului în procesul aprecierii rezultatelor şcolare ajută atât la
cunoaşterea orientării capacităţii generale de autoapreciere, cât şi la exersarea şi înarmarea lui
cu criterii obiective de autocunoaştere şi autoapreciere. Toate acestea presupun utilizarea unui
sistem de metode şi procedee.
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Una dintre acestea este clasificarea de către fiecare elev a colegilor după anumite
criterii ca: rezultatele la învăţătură, anumite aptitudini practice, nivelul dezvoltării diferitelor
trăsături şi calităţi morale, stabilind şi propriul loc între ceilalţi copii, după aceleaşi criterii.
Valabilitatea acestor clasificări se apreciază pe baza confruntării lor cu cele realizate de
învăţător. Dacă această metodă, la clasele I-II, dă rezultate concludente, la clasele III-IV – ca
urmare a însuşirii unor norme etice – sunt necesare mijloace indirecte prin care să se depisteze
orientarea capacităţilor de autoevaluare. În acest sens, ar fi util să se încerce ca unele lucrări
efectuate în clasă sau acasă să fie apreciate de elevul însuşi, înainte de a fi predate spre
verificare şi notare, iar după aceea să fie discutate în clasă comparându-se corespondenţa şi
neconcordanţa dintre cele două notări pe baza unor argumente în spiritul criteriilor pedagogice.
Analiza atentă de către învăţător a reacţiei elevilor faţă de propriile greşeli, lipsuri la
învăţătură şi comportamente în general, furnizează date interesante cu privire la modul lor de
autoapreciere. Elevii cu autoapreciere corectă, au faţă de propriile greşeli o atitudine deschisă,
caută să înţeleagă singuri unde şi ce au greşit; cei cu tendinţe de subapreciere nu reuşesc să
facă acest lucru, dezarmează, refuză să se autocontroleze. De aceea, o importanţă deosebită o
are cunoaşterea de către învăţător a mijloacelor de formare şi corectare a capacităţii de
autoapreciere a elevilor.
Având în vedere că un indiciu sigur al unei autoaprecieri adecvate îl constituie tendinţa,
dorinţa ca prin prisma cerinţelor exprimate faţă de o lucrare ce nu-i aparţine,să-şi analizeze
critic şi propria activitate, este deosebit de important ca învăţătorul să stimuleze declanşarea
acestui proces. El este chemat să caute variate procedee pentru a pune pe elev în situaţia de a
emite judecăţi de valoare nu numai cu privire la lucrările colegilor, ci faţă de propriile lucrări.
Când şi-au însuşit teoretic criteriile obiective de apreciere, să li se ceară ca după ce lucrarea lor
a fost apreciată de coleg şi a colegului de el, să facă o confruntare şi apreciere finală.
Pentru o cunoaştere cât mai profundă a particularităţilor autoaprecierii elevilor este
necesar ca învăţătorul să determine şi nivelul pretenţiilor copilului, întrucât acestea au o mare
influenţă asupra capacităţii de autoapreciere. Individualizarea, diferenţierea metodelor şi
procedeelor didactice se impun a sta şi la baza activităţii de diagnosticare a lumii spirituale a
fiecărui elev. Orientarea capacităţii de autoapreciere la şcolarul mic se reflectă de asemenea şi
în atitudinea sa faţă de rezultatele colegilor. Copiii cu tendinţă de supraapreciere nu se laudă
neapărat, dar au întotdeauna o atitudine criticistă, negativistă faţă de activitatea şi comportarea
celorlalţi colegi. În schimb, ceilalţi au tendinţa să supraevalueze rezultatele celorlalţi. Cel mai
accentuat spirit critic se întâlneşte la şcolarii mici care sunt aproape total lipsiţi de spirit
autocritic.
O influenţă puternică, pozitivă sau negativă, asupra formării capacităţii de
autoapreciere la vârsta şcolară mică o are compararea curentă a succeselor şi insucceselor
elevilor la învăţătură de către învăţător. Astfel, comparaţia superficială, întâmplătoare, fără
criterii pedagogice este un fenomen cu urmări deosebit de grave pentru ei. Evidenţierea
permanentă a elevilor cu rezultate foarte bune le stimulează formarea unui aer de superioritate,
de supraevaluare. În acelaşi timp, administrarea, proferarea permanentă a unor aprecieri
negative celor ce nu reuşesc să se depăşească, fără să se aprofundeze cauzele, le creează
acestora o stare psihică apăsătoare, îi descurajează, ceea ce conduce la pierderea încrederii în
sine, la subapreciere, iar marea majoritate a elevilor, fericiţi că nu sunt puşi în situaţia de
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inferioritate a celor din urmă, se conving cu fiecare zi mai mult că nu vor putea ajunge niciodată
performanţele celor dintâi, şi astfel treptat, treptat îşi vor forma o psihologie de oameni
mediocri.
Este necesar să reţinem faptul că la această vârstă opinia pozitivă sau negativă despre
posibilităţile proprii şi cele ale colegilor este determinată nu atât de capacităţile reale ale
copilului, cât mai ales de influenţa evaluărilor învăţătorului şi colectivului. De asemenea, nu
trebuie uitat că tendinţa de subapreciere sau supraapreciere din domeniul rezultatelor la
învăţătură se transferă de către şcolarul mic asupra tuturor sferelor vieţii şi activităţii sale.
Aprecierea de către învăţător este educativă numai în cazul în care se bazează pe considerarea
strictă a următorilor factori individuali: capacităţi şi aptitudini intelectuale şi fizice, atitudinea
faţă de învăţătură, orientarea capacităţii de autoapreciere. În aceste condiţii se creează
premisele necesare stimulării fiecărui elev în vederea obţinerii permanente a unor rezultate
superioare şi autoperfecţionării personalităţii, formarea unor relaţii bazate pe stimă.
Obţinerea unor aprecieri pozitive, favorabile din partea învăţătorului şi colectivului
constituie dorinţa cea mai importantă a fiecărui elev. Înregistrarea permanentă a unor insuccese
şcolare de către unii elevi duce, în cazuri frecvente, la grave devieri de comportament. Dorind
să ocupe un loc de frunte şi să fie apreciaţi pentru activitatea lor fundamentală, învăţătura, şi
nereuşind, nu puţini sunt cei care îşi manifestă nemulţumirea sub forma grosolăniei, sperând
că cel puţin în acest mod îşi vor putea atrage preţuirea celor din jur. În acelaşi timp însă, în
intimitatea lor încrederea de sine se diminuează şi, mai devreme sau mai târziu, în funcţie de
numeroşi factori subiectivi şi obiectivi, sfârşesc prin a-şi forma o capacitate inadecvată de
autoapreciere:fie că se subapreciază până la pierderea totală a stimei faţă de sine, fie că se
subapreciază până la ridicol. Astfel de copii sunt la un pas de a deveni elevi-problemă. Aceste
tendinţe şi manifestări trebuie să constituie pentru educator semnalul existenţei unor stări
conflictuale cu grave repercusiuni educaţionale.
Alături de sprijinul pentru depăşirea unor greutăţi obiective la învăţătură, învăţătorul
este chemat să utilizeze o gamă largă de procedee educaţionale care să dezvolte încrederea
elevului în forţele proprii, care să atragă după sine-pe baza rezultatelor obţinute-stima şi
preţuirea celor din jur:colegi,educatori,părinţi. Acordarea unor responsabilităţi în domenii care
să permită afirmarea acestor elevi,evidenţierea celor mai timide manifestări, sunt numai câteva
exemple din gama largă de posibilităţi de care dispune învăţătorul pentru a ceea fiecărui elev
premisele necesare ocupării unei poziţii în colectiv care să-i atragă stima şi preţuirea tuturor şi
astfel să-i stimuleze încrederea în sine şi în cei din jur, să fie ajutat a se autoaprecia corect.
Asigurând şi celor mai dificili elevi asemenea condiţii, orice educator devotat
profesiunii, cu dragoste pentru copii, creează un climat socio-afectiv propice progresului
permanent al tuturor elevilor.
Bibliografie:
1. Kulcsár Tiberiu, Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, E.D.P., Bucureşti,1978
2. Radu T. Ion, Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului, E.D.P.,
Bucureşti,1981

114

Nr. 16 - mai 2017

Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare
prof. Cîrstov Luminiţa-Maria
Grădiniţa cu P.P. “T. Vladimirescu” Craiova
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele
mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece
sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.
Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de
filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată
situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii
copilului au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi
nu prin produsul realizat de acesta. Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii
acumulează o serie de cunoştinţe dacă sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele
din natură.
Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească
setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească
singuri pentru a-şi forma convingeri durabile posibilităţilor şi resurselor de care dispune
clasa de elevi.
Dintre activităţile extracurriculare pe care le desfăşor cu copiii preşcolari amintesc
următoarele:
Serbările şi festivităţile
Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru
părinţiilor. Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“, cât şi “spectatorilor“,
elevi şi părinţi, contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. Acest tip de
activităţi extraşcolare marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului.
Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului,
precum şi în atmosfera festivă creată cu acest prilej. Perioada de pregătire a serbării,
dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în mod favorabil, cultivă
capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria, gustul pentru
frumos. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară
valorifică varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor. Ea evaluează talentul, munca şi
priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi satisfacţie străduinţele colectivului şi
ale fiecarui elev în parte. Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul
programelor pentru a se simţi parte integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi
participarea lui contribuie la reuşita serbării şcolare. De asemenea, un rol educativ îl au
activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale şi international.
Concursurile şcolare
Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii
curriculare, având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia.
Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat.
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Concursuri precum „Timtim-timy” , „Piticot”, „Micul creştin” etc. pot oferi cea mai bună sursă
de motivaţie. Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul grădiniţei. Dacă sunt
organizate într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului
prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum şi ocazia
de a asimila mult mai uşor cunoştinţele.
Excursiile şi drumeţiile
Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea
lor cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte
însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific.
Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate
deosebită de educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor.
În realizarea unei excursii şcolare e nevoie de un plan de lucru cu
abordare interdisciplinară, de prelucrarea normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienicosanitare, a regulilor de comportare civilizată. Excursia este o activitate cu o formă de educaţie
complexă, prin multitudinea de aspecteale vieţii (istorice, sociale, geografice, civice, culturale)
pe care le înglobează. O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura dintre
cunoştinţele dobândite la diferitele discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă
posibilitatea de a se implica active în propriul proces de educaţie, îi pune în contact cu
comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi susţine în mod public opiniile. Elevii au
posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt responsabilizaţi,
înţeleg semnificaţia unor norme. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea adevărurilor şi
legilor naturii din jurul lor învaţă cum să iubească şi să respecte natura în ansamblul ei.
Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă
posibilitatea unei evaluări temeinice.
Vizitele
Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi
economice constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice
aleţării. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor
naturală,procesul de producţie în defăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate
de trecutulistoric local, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă, relaţiile
dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor. Toarte acestea stimulează activitatea de
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Vizitele parcurg
aceleaşi etape ca şi excursiile şi se pot desfăşura cu scopul studierii unei teme, în timpul
activităţii sau în faza recapitulării şi evaluării acesteia. Pentru ca vizitele să-şi atingă
obiectivele, trebuie să fie bine organizate şi să se desfăşoare în condiţii confortabile de
deplasare; să fie din timp anunţate, pentru ca personalul locului vizatsa nu fie luat prin
surprindere şi să fie cooperant; să se stabilească clar obiectivele vizitei (de informare, de
documentare, de orientare şcolară şi profesională); să se discute învăţămintele, impresiile; să
se includă rezultatele cunoaşterii în experienţa personală a elevilor.
Vizionările
Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate
constitui o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către
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elevi a unor activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o
descifreze şi să o îndrăgească. Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor
reprezenta pentru el o sursă de impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea
dragostei pentru artă (cărţi,teatru, muzică).
Alte activităţi
Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De
obicei,acestea sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda
cunoştintele dintr-un anumit domeniu. Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte
educative şi orienteazăcopiii spre unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură
etc.
Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează acumularea de cunostinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic,
fiecare dintre ei având posibilitatea să se afirme conform naturii sale.
Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către
copii, cât şi de cadrele didactice în măsura în care: valorifică şi dezvoltă interesele şi
aptitudinile copiilor; organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor,
contribuind la optimizarea procesului de învăţământ; formele de organizare sunt din cele mai
ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de
iniţiativă; participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic
pentru oactivitate susţinută; au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup.

Bibliografie:
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista învăţământului
prescolar, 3-4/2006,
2. IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de
instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
3. PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii,
Editura « Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009
4. LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal,
Bucureşti, 2007
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Exerciţii de socializare în sala de clasă
prof. Coman Irina-Ancuţa
Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Clasa este un colectiv cu caracteristici proprii, izvorâte din activitatea dominantă
(învăţarea), din particularităţile specifice vârstei elevilor, din relaţiile cu persoane adulte(cadre
didactice) investite cu atribuţii speciale în această direcţie; reprezintă un grup social cu un înalt
grad de instruire, de socializare, de dezvoltare şi formare a personalităţii elevilor.
Normele de funcţionare ale clasei de elevi (conformare, aprobare, adaptare, cooperare,
competiţie) vizează :
-pregătirea procesului de integrare psihosocială;
-orientarea relaţiilor din interiorul grupului în direcţia dobândirii coeziunii colectivului
de elevi;
-reglementarea relaţiilor interindividuale raportate la oglinda socială a grupului;
-dezvoltarea, dobândirea şi valorizarea unor competenţe.
În învăţământul românesc sunt clase de elevi cu nivel de instruire diferit. Întrebarea
firească este: Ce rost are să divizăm grupele, când ne putem folosi de aceste diferenţe în
favoarea elevilor?
Prima etapă pe care ar trebui să o parcurgem în acest sens ar fi aceea de a-i face pe
copii să se cunoască foarte bine, să accepte diferenţele dintre ei şi să comunice eficient.
Vă propun câteva exerciţii prin care se pot atinge aceste obiective:
,,Spune-mi numele”-exerciţiu folosit la început de an şcolar, pentru familiarizarea cu
prenumele colegilor. Fiecare copil îşi spune prenumele şi rosteşte toate prenumele care s-au
spus până ce s-a ajuns la el: Costel...Theodor...Ionela...Jenifer...
,,Ce s-a schimbat, partenere?”-exerciţiu folosit în cadrul întâlnirii de dimineaţă, mai
ales la clasele simultane, înainte de intrarea în activitatea propriu-zisă.
Se cere fiecărui elev să-şi aleagă un partener (de alt nivel de vârstă), pe care să-l
cunoască cât de cât, măcar din punct de vedere fizic. Se formează astfel două echipe. Una
dintre echipe părăseşte pentru 3 minute sala de clasă, timp în care cealaltă echipă schimbă
măcar un lucru la înfăţişarea membrilor. Coechipierii se întorc şi încearcă să recunoască
schimbările. Se inversează rolurile. Câştigă echipa care a ghicit cele mai multe transformări.
,,Adevărat sau fals”-exerciţiu folosit pe la mijlocul semestrului I, după ce elevii au
început să se cunoască mai bine. Fiecare copil scrie patru lucruri despre el, dintre care unul
este fals. Se citesc pe rând listele şi colectivul încearcă să ghicească ce este fals în declaraţia
colegilor.
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,,Ghici ce-mi place!”-exerciţiu folosit după ce elevii au început să se cunoască mai
bine. Fiecare elev scrie pe o foaie ce-l diferenţiază de ceilalţi colegi. Se amestecă biletele. Se
citesc de către învăţător sau de către copii. Elevii îşi recunosc colegul după indicaţiile de pe
fiecare bileţel.
,,Cunoaşte-te pe tine prin intermediul celorlalţi”-exerciţiu de intercunoaştere.
Fiecare copil va avea prinsă pe spate o foaie. Timp de şase minute, toţi participanţii se
deplasează prin sala de clasă, scriind un cuvânt sau o expresie pozitivă despre colegul în cauză.
La sfârşitul jocului se desprind foile de pe care se citesc caracterizări ,,sincere”.
,,Cum sunt eu?”-exerciţiu de intercunoaştere.
Pe o coală de hârtie sunt scrise anumite caracteristici ale tuturor copiilor din colectiv.
Fiecare trebuie să treacă pe la colegi şi să ia semnături pentru însuşirile pe care aceştia
consideră că le are.
,,Ce mă reprezintă”-exerciţiu de intercunoaştere.
Li se cere elevilor să-şi scrie numele în partea de sus a ecusonului şi să deseneze trei
simboluri care să-i reprezinte. Se poate imagina chiar un ,,blazon”. Fiecare trebuie să-şi explice
desenele.
,,Un alt fel de poveste”-exerciţiu folosit pentru dezvoltarea comunicării.
Un elev povesteşte ceva, timp de 1 minut (se foloseşte clopoţelul). Alt coleg spune
aceeaşi poveste, exagerând însă.
,,Cartonaşul buclucaş”-exerciţiu folosit pentru dezvoltarea comunicării.
Conducătorul jocului prezintă colegilor un cartonaş care va circula pe la fiecare, sub
formă de ştafetă. La o bătaie din palme, cartonaşul se opreşte la cel care îl are în mână. Acesta
trebuie să spună o frază despre el, o ghicitoare, un proverb sau orice altceva doreşte.
,,Vorbeşte despre...”-exerciţiu folosit pentru dezvoltarea comunicării.
Se anunţă o temă. Elevii stau în cerc. Se pasează o minge de la unul la altul, în mod
aleator. Copilul care prinde mingea trebuie să spună ceva legat de respectiva temă.(asemănător
cu metoda R.A.I.)
,,Nu-i aşa că...?”-exerciţiu folosit pentru sudarea colectivului de elevi.
Fiecare copil primeşte o coală care conţine o serie de întrebări uşoare, legate de
interesele colectivului. El trebuie să găsească pe altcineva care să răspundă afirmativ la una
din întrebări, pâna când epuizează toată lista. Cine termină primul este declarat câştigător.
,,Uită-te la mine!”-exerciţiu folosit pentru sudarea colectivului de elevi.
Se formează două grupuri mixte, care se aşază faţă în faţă. Se aleg partenerii în
diagonală. Fiecare trebuie să se îndrepte spre celălalt, fără să piardă contactul vizual, să râdă
sau să schiţeze ceva.
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,,Forme geometrice”-exerciţiu folosit pentru sudarea colectivului de elevi.
Elevii se vor împărţi în echipe mixte. Legaţi la ochi, se vor ţine de o sfoară. Fiecare
grup va lua forma unei figuri geometrice. Câştigă grupul care este cel mai aproape de adevăr.
,, Şiragul perlelor’’
Copiii stau în cerc unul lângă altul, fără contact corporal. Învăţătoarea aşază mâna
dreaptă pe umărul copilului din dreapta ei, apoi spune: "Am descoperit o perlă! Ea se numeşte
Maya.”. Maya, la rândul ei, continuă jocul până ce se formează un şirag de perle. Se
concluzionează : suntem unici, ca şi perlele, împreună formăm un şirag, un colectiv.
Variantă: Pentu ca valoarea perlelor să crească, după atingerea şi rostirea prenumelui
celui din dreapta, copiii spun şi o însuşire a celui atins: „Am descoperit o perlă, ea se numeşte
Maya şi este harnică (politicoasă, prietenoasă, veselă, tristă sau are părul scurt, ochii verzi, este
înaltă).
Exerciţii de comunicare nonverbală. În aceste jocuri, copiii sunt puşi în situaţia de
a comunica cu ajutorul expresiilor feţei, prin gesturi şi mişcări ale corpului. Ele dezvoltă
relaţiile de cooperare între şcolari, atenţia şi creativitatea. Copiii trebuie să-şi observe colegii,
să se transpună in situaţia lor, să înţeleagă comunicarea nonverbală şi să manifeste reacţii
adecvate la solicitări .
Toate aceste jocuri şi exerciţii favorizează cooperarea, acceptarea, constituind o
posibilitate excelentă cale de acomodare reciprocă.
Bibliografie:
1. Proiectul pentru Învǎţǎmântul Rural – “Predarea interactivǎ centratǎ pe elev”, Bucureşti,
2005 Pǎcurari,O. (coord.) – “Învǎţarea activǎ – Ghid pentru formatori”, M.E.C., 2001
2. Elena Hussar,Gabriel Stan-“Pedagogia diversităţii şi dificultăţile de învăţare”, CCD Bacău,
2011

Valorificarea tradițiilor populare în educarea și socializarea copiilor
preșcolari
prof. Degeratu Camelia- Luminița
Grădinița P.P. “Căsuța Fermecată” Giurgiu
ARGUMENT
Pentru ca fiecare din prescolarii mei sa poata sti de unde se trage, cine este , cine trebuie
si cum trebuie sa fie ca membru al colectivitatii sociale, mi-am propus la fiecare serie, activitati
de cunoastere a unui strop din ceea ce a creat omul simplu, cu iscusinta si caldura sufletului
sau si a mintii sale.
Folclorul este inima oricarei culturi.
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Manifestarea gandurilor, a emotiilor si durerilor de veac ale oamenilor prin o serie de
obiceiuri, datini si traditii care s-au pastrat datorita permanentei si continuitatii spirituale ale
acestor oameni aspri la vorba, dar dulci la gand.
Daca la sat procesul de transmitere este inlesnit de contactul direct cu taramul si creatia
sa, la oras sarcina revine educatoarei care are datoria sa aproprie pe copii de valorile
traditionale ale poporului roman.
Orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor culturii populare si
primii pasi i-am facut cu multa usurinta prin intermediul folclorului copiilor, al dansurilor
populare si al colindelor.
VALORIFICAREA TRADIȚIILOR POPULARE ÎN EDUCAREA ȘI
SOCIALIZAREA COPIILOR PREȘCOLARI
Socializarea prescolarului inseamna pregatirea integrarii copilului in colectivitatea
nationala prin familiarizarea cu traditiile populare, cu evenimentele istorice, cu valorile
spirituale ale localitatii natale si ale tarii.
Tema ,,Localitatea natala’’ am structurat-o pe urmatoarele subteme:
- Repere geografice
- Izvoare populare
- Trecutul istoric
- Prezent si viitor
Pentru a sti cine este, copilul trebuie sa invete cine a fost prin stramosii sai, obtinand
astfel sentimentul de apartenenta la colectivitatea nationala.
Proiectand subtema ,, Izvoare populare’’ , am pornit de la ideea ca satul romanesc este
izvorul sensibilitatii si spiritualitatii romanesti, el nu trebuie sa moara , ci trebuie sa traiasca
cu obiceiurile, datinile sale, cu ocupatiile si portul romanilor sai.
Pentru cunoasterea traditiilor populare le-am vorbit copiilor despre : asezarile
omenesti, ocupatiile traditionale ale localnicilor, , obiceiurile calendaristice ale localitatii
noastre, creatiile folclorice locale.
Cu ocazia vizitei la Muzeul Satului din Bucuresti, copiii au avut ocazia sa vada case
traditionale specifice diferentelor zone ale tarii, uneltele folosite in mestesugurile traditionale
care erau destul de rudimentare si costumele populare specifice zonei.
Dintre datinile si obiceiurile legate de date calendaristice le-am amintit :
- Din perioada de iarna : ,,Plugusorul’’ , ,, Steaua’’ , ,,Capra’’ , ,,Sorcova’’.
- Din perioada de primavara : ,,Floriile’’ , ,, Pastele’’.
- Din perioada de vara : ,, Paparudele’’ , Sanzienele’’.
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I. FOLCLORUL COPIILOR
Folclorul copiilor dispune de valente formative multiple vizand resorturile
personalitatii umane si anume : cognitiv(memoria, imaginatia, gandirea, spiritul de
observatie) ; afectiv (inclinatii, sentimente, vointa ) si psihomotor.
Productiile artistice din folclorul copiilor se adreseaza in modul cel mai direct
sensibilitatii si capacitatii lor de a intelegere cu rezultatele cele mai bune pe planul instructiei
si educatiei muzicale.
Exista cantece care se adreseaza :
- plantelor : papadia, alunul, ciocul barzei..
- Insectelor: albina, fluture, greier, furnica.
- Pasarilor: cocos, cioara, cocostarc, ciocarlie.
- Cantece pentru animale: arici, veverita, caine, etc.
- Cantece pentru animale, lucruri : rochie noua, fluier, fum.
- Invocarea ploii..
Cantecele formule- sunt adresate elementelor din natura avand un substrat magic ele
contin formule terapeutice preventive si curative :
- Sa nu se imbolnaveasca de friguri.
- Sa nu-i cada parul.
- Sa-i treaca negii.
- Sa-i creasca dintii buni.
- Sa-i iasa apa din urechi.
„Folclorul copiilor, alaturi de efectele benefice in domeniul educatiei muzicale, are prin
continutul versurilor sale si o mare valoare in planul educatiei morale si a celei patriotice a
prescolarilor, cu conditia ca educatoarea sa faca pe cat posibil intelese mesajele ce se desprind
din textele cantecelor.”
Greier, greier, greieras
Mere mama la oras
Fii cuminte nu canta
Si pe tine te-o manca.

Barza, barza ce-ai
in cioc?

Caramida noua

Auras pacuras

Treci ploaie calatoare

Da Doamne sa
ploua

Scoate-mi apa din urechi

Ca te-ajunge soarele

Un boboc

Ca ti-oi da parale vechi

Si-ti taie picioarele

Da-n picioare?

Caramida veche
Da Doamne sa-ncete.

Scoate-mi-o
amandoua

C-un pai, c-un mai

Raschitoare
Da-n pene?
Frigurile mele
Sa te duci cu el
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Studiind folclorul copiilor, psihologii au desprins anumite trasaturi spirituale ale
copiilor, aptitudinile, gusturile si tendintele lor, preferinta pentru ritm si sunet, intr-o faza de
viata cand mijloacele orale si auditive de structurare si transmisie a informatiei sunt
preponderente.
In folclorul copiilor, atat de bogat si variat, un loc important il ocupa jocurile pentru,
copii, manifestari ale nevoii de miscare, de organizare si de imitare la nivelul varstei lor, a
activitatilor si comportamentului celor mari.
Jocurile copilariei constau in miscari prin care se cheltuieste un plus de energie, doar
pentru placerea produsa jucatorilor.
Prin joc, copiii se pregatesc pentru indeplinirea mai tarziu, a rostului istorico- social in
cadrul colectivitatii din care fac parte.
Cele mai simple, dar si cele mai vechi texte intalnite in jocurile de copii, sunt ,,
Numaratorile’’ . Ele se folosesc la inceputul jocurilor, cand prin numarare se aleg cei care
trebuie sa execute anumite actiuni in timpul jocului.
Numaratorile sunt un fel de incantatii care ordoneaza si ritmeaza jocul, facand parte
din cea mai veche traditie orala intalnita.
Multe din jocurile de copii sunt o pretioasa mostenire de la generatile trecute. Ele aduc
aspecte ale vietii din acele vremuri si credinte primitive din timpuri mai indepartate.
Exemple de jocuri : ,, Lapte gros’’ ; ,,Flori- fete’’ ; ,, Sticluta cu otrava’’ ; ,, Omul
negru’’ ; ,, Telefonul american ’’ ; ,, Esti o floare, esti un crin ’’ ; etc.
II.

COLINDATUL COPIILOR

In aproprierea sarbatorilor de iarna, in inimile noastre se naste o lume noua, o lume
care ne aduce aminte fiecaruia cu nostalgie de leaganul copilariei noastre, cu datinile si
obiceiurile strabune pastrate ca pe o sfanta mostenire ,, e lumea colindelor si a cantecelor de
stea ’’ care umple de o mare bucurie inimile noastre ale tuturor deopotriva, mici si mari.
Marea bucurie sufleteasca legata de venirea pe lume a Mantuitorului, a fost exprimata
de poporul nostru prin colinde.
Continutul colindelor, scenetelor legate de sarbatorile de iarna au o mare influenta
asupra psihicului copiilor. Desi mici, ei gusta frumusetea versului, a ritmului , a melodiei si a
ritualului acestor obiceiuri.
Acest lucru rezulta din usurinta cu care invata colindele, dezinvoltura cu care redau
textele de la sarbatorile organizate pe aceasta tema.
Din cele mai vechi timpuri, colindatul a fost lasat in seama copiilor, deoarece inocenta
varstei ofera conditia de puritate sacrala, garantie sigura a eficientei urarilor.
Colindatul copiilor se desfasoara in Ajunul Craciunuilui. Este un obicei mult asteptat
de copii si cu multa seriozitate cultivat si pregatit de adulti, parinti si colectivitatile prescolare.
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Colindatorii sunt primiti cu mult drag in casele oamenilor, deoarece exista credinta ca
sunt aducatori de noroc si fericire. Rasplatirea lor cu fructe si colacei anume facuti, reprezinta
la inceput darul din primele fructe si graul, incarcate cu virtuti deosebite, cum sunt cele ce
dadeau omului fertilitatea si sanatatea.
Continutul colindelor prin bogatia si valoarea lor estetica contribuie la pastrarea
credintei, la mentinerea graiului, si trairii romanesti si crestinesti.
Exemple de colinde interpretate cu mare placere de prescolari : Mos Craciun, Deschide
usa crestine, Am plecat sa colindam, O, brad frumos, Trei pastori, Astazi s-a nascut Hristos,
etc.
In gradinita in care lucrez, am creat un climat favorabil pregatirii copiilor pentru urat.
Aceasta pregatire antreneaza intreaga fiinta a copiilor. Astfel, cu cateva saptamani inainte de
sarbatori i-am invatat colinde, am format echipe de colindatori si am confectionat recuzita
necesara..
Am facut urari parintilor in cadrul sarbatorii de Craciun, personalului de ingrijire din
grupe si invitatilor de la Primaria Giurgiu.
Acest lucru a starnit un interes deosebit, o bucurie nemasurata care va ramane in
amintirea copiilor toata viata.
III.

DANSURILE POPULARE

Pe langa celelalte creatii folclorice, dansurile populare ii familiarizeaza pe copii cu un
nou element al folclorului , contribuind si prin acesta la dezvoltarea dragostei pentru arta
poporului nostru, la dezvoltarea simtului ritmic, a capacitatii de coordonare a miscarilor, la
educarea gustului pentru frumos si armonic.
Copiii trebuie sa simta si sa inteleaga frumusetea dansurilor populare romanesti, sa le
joace cat mai autentic, mai artistic.
Dansul popular, impreuna cu cantecul si cu strigaturile ce-l insotesc , formeaza un tot
armonios ce nu poate fi despartit.
La unele dansuri populare in decursul anilor o data cu aparitia instrumentelor muzicale
moderne, li s-a pastrat melodia, textul de cele mai multe ori pierzandu-se sau transferandu-se
in strigaturi.
In cadrul optionalului ,, Dans popular’’ , impreuna cu profesoara de dans, am selectat
copiii tinand cont de aptitidinile pentru dansul popular, de simtul ritmic si muzical, de
receptivitate si executie a elementelor predate.
Am inceput prin observarea costumului popular subliniind rolul deosebit al acestuia la
fel de important ca muzica sau dansul propriu -zis .
Am audiat apoi melodia dansului, dupa care am trecut la invatarea pasilor. O atentie
deosebita am acordat-o strigaturilor, al caror text l-am ales cu grija.
Strigaturile dau un colorit aparte dansului, o nuanta de veselie, miscarea ce urmeaza
a fi executata.
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Primul dans popular pe care l-am invatat cu copiii, a fost hora.. La hora populara fiecare
copil ar trebui sa invete a o juca, pentru ca asa cum zice Zaharia Stancu in ,, Descult’’ hora
romanilor e ,, joc de stapani ai pamanturilor si ai muntilor, ai apelor, ai zavoaielor, ai
vazduhurilor, joc de oameni slobozi si fericiti”.
Hora ca dans popular nu este doar o inlantuire de brate, ci o inlantuire de idei, de
sentimente si de nazuinte.
.
Toate acestea sunt intruchipate in sfanta ,, Hora a Unirii ’’ pe care mai, toti romanii o
jucam in fiecare an la 24 ianuarie.
Un alt dans popular accesebil si in acelasi timp atractiv pentru copii a fost Calusul.
Aceste dansuri populare prezentate in gradinita cu ocazia sarbatorilor sau a altor
evenimente s-au bucurat de un real succes.

CONCLUZII
Vorbind de socializare la varsta prescolara, gandul ne duce la integrarea copilului intrun nucleu social, altul decat familia.
Acest lucru se poate realiza simplu sau dificil in functie de o serie de factori ca :
- temperamentul copilului ;
- gradul de deschidere al copilului spre relatia cu ceilalti ;
- gradul de independenta in actiune ;
- mediul din care vine.
Un rol important il are competenta educatoarei, talentul ei de ”a se lipi” de sufletul
copilului, calitatea estetica si afectiva a mediului ambiant al gradinitei.
De aceea am cautat sa cultiv copiilor constiinta permanenntei la cultura nationala, la
zona folclorica in care traim. Si daca i-am invatat pe copiii nostri versuri din cantecele vechi,
colinde, pasi din dansul stramosilor nostri facandu-i sa inteleaga ca prezentul este valoros
numai impreuna cu trecutul fiindca astfel imbinate prezinta o garantie pentru viitor, inseamna
ca am sadit in sufletele lor unul dintre cele mai alese sentimente.
Valorificand cele invatate in cadrul serbarilor, am observat cum acest lucru ii uneste pe
copii, ii sensibilizeaza si-i bucura, creaza armonie si emotie, impresioneaza pozitiv deopotriva
pe copii si pe parinti.
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Să-i educăm pe copiii noștri în spiritul valorilor europene!
prof. Ana Darie
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 16 Iași
Istoria ne învață că poporul român a fost dintotdeauna un popor care a iubit pacea, care
nu a dus nicicând războaie de cotropire, ci doar s-a apărat cu mult curaj atunci când spiritul
pașnic i-a fost pus la încercare. Din cele mai vechi timpuri, românii au conviețuit cu
naționalități diverse, cărora a încercat să le asigure un climat favorabil pentru păstrarea
caracteristicilor culturale.
Astăzi, când România este membră a Uniunii Europene, se impune cu atât mai mult săi educăm pe copiii noștri în spiritul valorilor europene. Educația interculturală este o nouă
educație legată firesc de globalizare, care privește modul în care interacționăm cu alte culturi,
societăți sau grupuri sociale. După Constantin Cucoș, aceasta „vizează o abordare pedagogică
a diferenţelor culturale, strategie prin care se iau în consideraţie specificităţile spirituale sau de
alt gen (diferenţa de sex, diferenţa socială sau economică etc.), evitându-se, pe cât posibil,
riscurile ce decurg din schimburile inegale dintre culturi sau, şi mai grav, tendinţele de
atomizare a culturilor.”
Obiectivele educației interculturale se împart în două mari categorii:
- Păstrarea şi apărarea diversităţii culturale a populaţiei şcolare. Şcoala, ca instanţă de
transmitere a valorilor, se va centra pe pluralitatea culturilor pe care mediul multicultural îl
presupune. Trebuie evitat să se instituie primatul unei culturi asupra alteia.
- Prezervarea unităţii şcolii. Aceasta îşi propune să privilegieze toate culturile
ambientale și să le evidențieze pe toate în diferenţele specifice. Cultura prezentă sau transmisă
de şcoală se cere a fi înţeleasă într-o perspectivă dinamică, neîncheiată.
Aceste obiective se vor materializa în conduite interculturale concrete precum:
1. Deschiderea spre altul, spre străin, spre neobişnuit;
2. Aptitudinea de a percepe ceea ce ne este străin;
3. Acceptarea celuilalt ca fiind altul;
4. Trăirea situaţiilor ambigue, ambivalente;
5. Aptitudinea favorabilă de a experimenta;
6. Alungarea fricii faţă de altul;
7. Capacitatea de a pune în chestiune propriile norme;
8. Neacceptarea utopiei „discursului comunicaţional egalitar”;
9. Aptitudinea de a asuma conflicte;
10. Capacitatea de a recunoaşte şi a relativiza propriile repere etno şi socio-centriste;
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11. Performanţa de a cuceri identităţi mai largi, de a dezvolta o loialitate de tip nou.
Copiii de astăzi sunt cetăţenii unei societăţi multiculturale. Ei trebuie să gândească şi
să acţioneze în alt fel decât au făcut-o părinţii lor. Această schimbare este mai mult decât o
schimbare de tip mecanic a sistemului de referinţă. O mai bună estimare a situaţiei are în vedere
transformarea calitativă a societăţii omeneşti. Consiliul Europei sublinia cu un deceniu în
urmă, că învăţământul are un rol crucial în formarea indivizilor independenţi şi responsabili.
Sistemele educative trebuie să ofere tinerilor ocazia de a dobândi cunoştinţe, atitudini şi
competenţe esenţiale în următoarele domenii cheie, strâns legate unele de altele: pregătirea
pentru viaţă într-o societate democratică, pregătirea pentru lumea muncii, pregătirea pentru
viaţa multiculturală.
La vârsta preșcolară și a micii școlarități, pe un fond predominant afectiv, putem pune
bazele personalității viitorului cetățean european, care să construiască relații interpersonale
bazate pe cunoaștere, toleranță, respect, comunicare. În acest scop, educatorii trebuie să
faciliteze familiarizarea cu propria cultură și cu elementele definitorii ale altor culturi, nu
înainte de a-i învăța despre respect și toleranță. Copilul îşi dezvoltă aptitudinile sale în raport
cu mediul în care trăieşte, aşa încât primele noţiuni educative le primeşte în familie, apoi în
colectivitate preşcolară, pentru ca şcoala să consolideze şi să adauge printr-un amplu sistem
educativ o educaţie desăvârşită. Astfel, stima de sine/imaginea de sine pot fi dezvoltate în
cadrul unor jocuri: „Cine sunt eu? Cine eşti tu?”, “Etichete bune/etichete rele”. Luarea unor
decizii în funcţie de anumite criterii şi încurajarea alegerilor şi a găsirii a cât mai multe variante
de soluţii la situaţiile apărute, pot fi exersate în activități ca: “Hei, am şi eu o opinie!”, “M-am
certat cu prietenul meu – ce pot să fac?”, “Vreau…, îmi permiţi?”, “La răscruce de drumuri...”.
Dezvoltarea empatiei în cadrul unor activități ca: “Dacă tu eşti bine şi eu sunt bine!”, “Cum să
îmi fac prieteni?”, “Ba al meu, ba al tău”, “Cinci minute eu, cinci minute tu”, “Cum îmi aleg
prietenii?”, “Îmi ajut prietenul?”, “Suntem toleranţi”, “Azi mi s-a întâmplat…”, “Cum v-aţi
simţi dacă cineva v-ar spune…?”, “Cum să fac surprize celor dragi” etc., reprezintă pentru
mulţi copilaşi posibilitatea lor de a socializa, de a-şi dezvolta personalitatea şi creativitatea, de
a accepta diversitatea, pentru a face faţă următoarei etape din viaţa lor şcolară.
Curriculumul nucleu, curriculumul la decizia școlii și activitățile extrașcolare
reprezintă formele de realizare a educației interculturale. Metodologia utilizată trebuie să fie
una activ-participativă, care să aibă în centrul învățării elevul și care să solicite interesul,
gândirea și creativitatea acestuia.
Mai des, cadrele didactice aleg să desfășoare activități de educare în spiritul valorilor
europene prin intermediul proiectelor educaționale, ce țin de latura extracurriculară a instruirii
școlare.
Un astfel de proiect am realizat într-un binevenit parteneriat grădiniță-școală:
Împreună în Europa! Implicând trei unități școlare din Iași, Grădinița cu Program Prelungit
nr.16, Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” și Liceul Teoretic „Miron Costin”,
proiectul a avut drept scop conştientizarea identităţii europene în consonanţă cu identitatea
naţională prin cunoaşterea şi asimilarea valorilor culturii şi civilizaţiei europene în raport cu
cea naţională.
Obiectivele urmărite: familiarizarea copiilor cu valorile naţionale şi europene;
cunoaşterea însemnelor UE; cunoaşterea drepturilor şi îndatoririlor copilului; colaborarea
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cu alți copii din diferite instituţii educaţionale, în scopul familiarizării cu activităţile derulate
de aceştia pe plan educaţional; familiarizarea copiilor cu obiceiurile şi tradiţiile României şi
ale altor ţări, cu aspecte de limbă ale acestora; dezvoltarea comportamentelor de cooperare,
prosociale, proactive, a abilităţilor de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii s-au
realizat prin activități diverse, concursuri, ștafete sportive, activități plastice și practice,
expoziții, dansuri, recitări și jocuri de rol: „Vino să cunoşti U.E.”, „Ştafeta Europei”,
„Suntem copiii Europei”, „Drepturile copilului”, „Ziua Europei”, „Prințișorii în zi de
sărbătoare”.
Pe parcursul derulării proiectului elevii au înțeles că fiecare copil este unic în diversitate
şi că fiecare dintre noi avem nevoi diferite. Au înțeles că egalitatea diferenţelor stă la baza
educaţiei interculturale. Cunoaşterea, toleranța şi acceptarea diversității multiculturale este un
prim pas în pregătirea acestora pentru o mai atentă deschidere spre dimensiunea culturală a
existenţei lor.
În concluzie, familiarizarea copiilor cu diferite aspecte din spaţiul european a fost o
provocare, reprezentând primul pas în formarea lor ca viitori cetăţeni, conştienţi că drepturile
implică şi îndatoriri, că a convieţui în pace şi colaborare, acceptând şi respectând diversitatea,
este calea spre o viaţă mai bună.
A vedea Europa prin ochi de copil înseamnă pentru noi, adulţii, a învăţa câte ceva din
inocenţa lor, a ne modela comportamentul în aşa fel încât copiii să păşească alături de noi fără
teamă.
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Comunicara verbală în procesul de învățământ
prof. Ionescu Ionela Milvia
Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu
„Comunicarea înseamnă putere.Cei care îi stăpănesc modul de utilizare pot schimba
modul în care percep lumea şi modul în care sunt ei înşişi percepuţi de lume.”
(Anthony Robbins)
Indiferent de definiţii, comunicarea a fost şi este tratată ca un element fundamental al
existenţei umane, fiind esenţială, pentru viaţa personală şi socială a individului. Fără
comunicare nu putem exista într-o colectivitate întrucît este în firea oamenilor ca atunci când
se întâlnesc să schimbe impresii, să comunice. Fără comunicare oamenii îşi pierd interesul faţă
de activităţile în comun. O societate se constituie şi se menţine datorită şi prin intermediul
numeroaselor procese şi reţele de comunicare.
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Comunicarea conţine un mare potenţial educativ care se traduce în transmiterea de
cunoştinţe, în autoreglarea activităţii intelectuale. Între comunicare şi educaţie există un strâns
raport de interdependenţă. Pentru că sunt profesor, în meseria mea comunicarea este esenţială.
Comunicarea educaţională sau pedagogică este cea care mijloceşte fenomenul
educațional în ansamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii
implicaţi. Comunicarea didactică este baza procesului de predare-învățare a cunostinţelor în
cadrul instituționalizat al şcolii şi între parteneri cu roluri determinate: profesor, elevi.
În şcoală se formează viitorul cetăţean, iar ceea ce dobândeşte, vede şi învaţă copilul în anii de
şcoală îi va rămâne întipărit în minte toată viaţa. Prima cheie pusă în discuţie în legătura dintre
elev şi educator este comunicarea. A fi profesor înseamnă nu doar a dispune de cunoştinţe
ştiinţifice de specialitate, ci a avea şi capacitatea de a le transpune didactic. Este important ca
în comunicarea cu elevul, profesorul să respecte câteva condiţii: să utilizeze un limbaj accesibil
elevilor, să transmită mesaje clare, care să nu poată fi interpretate, să manifeste încredere vizavi
de elev, în măsura posibilităţilor să comunice cu toţi elevii acordându-le atenţie, să antreneze,
să stimuleze elevul în a-şi exprima opiniile, indiferent că sunt sau nu corecte şi cel mai
important, să obţină feed-back.
În situatiile şcolare de instruire, sursele comunicarii pot fi: mesajul didactic și
educational al profesorului, manualul școlar, reviste, cărți, atlase, hărți, materiale didactice,
filme și diafilme didactice, video-text, videodisc, lecții televizate sau radio-difuzate etc.
Profesorul trebuie să ştie să asculte. Elevul conştientizează dacă partenerul lui de
comunicare doar pare că-l ascultă şi atunci refuză să mai comunice. În relaţia de comunicare,
profesorul trebuie să creeze o situaţie favorabilă exprimării elevului care să nu se simtă judecat
sau manipulat prin întrebări. A şti să asculţi este o ştiinţă. Din ce în ce mai mult observăm în
relaţiile cu ceilalţi că foarte puţini oameni ştiu să asculte. Chiar dacă dau această impresie, tot
limbajul trupului lor atestă că de fapt informaţia nu ajunge la ei. Absenţa comunicării rezultă
şi din absenţa ascultării reale a interlocutorului.
În comunicarea didactică trebuie să fim concişi, precişi şi expresivi, în acelaşi timp
pentru a facilita transferul, dar şi înţelegerea mesajului transmis. Toate informaţiile pe care le
transmitem trebuie adaptate scopuluişi obiectivelor didactice, precum şi nivelului intelectual
al cursanţilor.
În comunicarea dintre profesor şi elev o importanţă deosebită îl are limbajul trupului,
comunicarea nonverbală, care trebuie să fie în concordanţă cu mesajele verbale. Ştim că din
informaţiile transmise 38% sunt paraverbale iar 55% sunt nonverbale.
Când ceea ce spunem nu este în concordanţă cu ceea ce facem, elevul va crede ceea ce
vede, adică semnalele nonverbale ale corpului nostru. Contactul vizual este deosebit de
important. Este esenţial să privim elevul în timp ce acesta comunică cu noi. Astfel, va
vedea că-l ascultăm.
Însă de multe ori, mai ales în cazul persoanelor timide , o privire prea insistentă,
poate inhiba. Cele trei tipuri de comunicare (verbală, nonverbală şi paraverbală) pot aduce
succesul unei relaţii didactice. Blocarea comunicării prin relaţii reci, conduce la scăderea
randamentului comunicării şi, implicit, al celui şcolar.
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Evident că ideal, aşa ar trebui să se desfăşoare comunicarea între elev şi educator. Dar,
profesorul este om, este supus unui cumul de factori care acţionează asupra lui, generând stres
şi atunci acest lucru se reflectă în relaţia lui cu elevul. Comunicarea devine, de multe ori
ineficientă. Informaţiile nu sunt receptate de elev sau sunt recepţionate greşit, elevul se simte
neimportant, inutil.
Sistemul actual de învăţământ se confruntă cu mari carenţe şi una dintre ele este , cred,
comunicarea ineficientă între părinţi-elevi, elevi-elevi, elevi-profesori, profesoripărinţi, profesori-minister. Din păcate, în mileniul III, noi oamenii, nu mai ştim să comunicăm
unii cu alţii.
Consider că acordând cu toţii o mai mare atenţie relaţiilor de comunicare între noi,
ascultându-l cu adevărat pe interlocutor, recepţionând cu adevărat ceea ce ni se comunică,
colaborând, putem crea, la nivel familial, de grup, sau la locul de muncă o lume mai bună.
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