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Creativitatea- funcție necesară educației
Învățător: Han Silvia Camelia,
Șc. Gimnazială Nr.21, Sibiu
În perioada micii şcolarităţi, imaginaţia se află în plin progres, atât sub raportul
conţinutului cât şi al formei. Comparativ cu vârsta preşcolară, ea devine însă mai „critică”, se
apropie mai mult de realitate, copilul însuşi adoptând acum faţă de propria imaginaţie o
atitudine mai circumspectă, de autocontrol. J.P.Guilford identifică fenomenul de creativitate
cu una din formele gândirii, respectiv cu gândirea divergentă.
Creativitatea nu poate fi însă identificată întru totul nici cu gândirea divergentă
deoarece creativitatea nu este un fenomen unidimensional și monovariabil. Ea implică,
deopotrivă, și alte capacități: cogniție, procese mecanice, anticipare figurativă, producție
convergentă, abilități evolutive.
Creativitatea se relevă și se definește ca o însușire deosebit de complexă a întregii
personalități, care implică , alături de componentele intelectuale , pe cele afective , voluntare,
caracteriale.
Am încercat să abordez proiectarea didactică pornind de la premisa “Importantă este
stimularea procesului creativ şi nu crearea de produse artistice”. Am urmărit eliminarea
barierelor raționale care nu permit copiilor să-și exteriorizeze ideile implicându-i în activități
creative care să îi determine pe elevi să își conștientizeze faptul că își pot îmbunătăți
performanțele creative în orice domeniu.
Toți elevii au potential creativ. Acest potențial depinde parțial de motivația și abilitățile
lor, restul depinde de dascăli: folosind un limbaj care încurajează creativitatea și creând un
mediu care îi provoacă, îi spijină în eforturile lor creatoare.
Cuvintele Mariei Montessori din lucrarea ,,Descoperirea copilului” redau o realitate a
zilelor noastre: ,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm
să se adapteze.”
Capacitatatea de adaptare la schimbările permanente din viață este o calitate obligatorie
pe care trebuie să o dezvoltăm. Calea de urmat este, după părerea mea, dezvoltarea creativității.
Creativitatea este un concept multidimensional și se poate manifesta în multiple domenii. Ea
nu este proprie numai pentru arte, ci este la fel de fundamentală pentru progresele din științe,
din matematică, tehnologie, politică, afaceri și în toate domeniile vieții cotidiene.
Deci, cred că în școală ar trebui să dăm importanță creativității, la fel cum dăm
importanță citit –scrisului și socotitului. Toți elevii au potential creativ. Acest potențial depinde
parțial de motivația și abilitățile lor, restul depinde de dascăli: folosind un limbaj care
încurajează creativitatea și creând un mediu care îi provoacă, îi spijină în eforturile lor
creatoare, profesorii îi pot ajuta pe elevi să gândească și să acționeze creativ.
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Orele de Educație Plastică mi-au oferit numeroase ocazii prin care am exersat
creativitatea. Un exercițiu pe care îl prefer se numește „pata de culoare” și l-am preluat, ca
tehnică, dintr-o lucrare a unei colege din cadrul cercului pedagogic al învățătorilor.
Activitate creativă - DESCOPERĂ FORME NOI
Motto: „Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea“ A.Einstein
Obiective:


să-şi dezvolte capacitatea de rezistenţă la închidere prematură (sau de rezistenţă la
„gestalt”);



să-şi dezvolte capacitatea de analiză a propriilor lucrări.
Mod de desfăşurare:



activitate individuală /grupe

Activitatea se desfăşoară individual/echipă. Pe o coală A4 sunt desenate linii de diferite
tipuri, la întâmplare. Fiecare participant primeşte o astfel de foaie, având sarcina de a completa
liniile trasate, astfel încât să obţină obiecte diferite.Timp de lucru: 20 minute
Sarcini: Pornind de la liniile trasate, desenaţi obiecte fără a stabili o legătură între acestea.
Încercaţi să desenaţi ceva la care altcineva nu s-ar gândi.
Recomandări: „Înainte de a desena, priviţi timp de 5 minute liniile trasate şi încercaţi să vă
imaginaţi obiectele pe care le-aţi putea desena pornind de la aceste semne. Puteţi aşeza foaia
în ce poziţie doriţi.”
Recomandări: „Nu există un mod greşit sau corect de a lucra! Nu vă îngrijoraţi dacă rezultatul
nu va fi reuşit din punct de vedere artistic. Importantă este ideea. De aceea fiţi imaginativi şi
să vă simţiţi bine!”
Este foarte important să eliberăm copilul de teama de a greși. Copiii au nevoie să audă
că greșeala este un lucru firesc, că vor greși de mai multe ori și, prin exersare vor reuși să
ajungă la scopul dorit. „Imaginaţia se simte liberă numai atunci când lasă pe moment la o parte
teama de a greşi.” (A. Toffler)
Prima reacție a copiilor a fost de nedumerire, de teamă, apoi au început să pună multe
întrebări de genul „Cum trebuie să ținem foaia?” „Avem voie să adăugăm...?”. Nu le venea să
creadă că au libertatea de a face ce doresc. Au avut un moment de cumpănă pentru că nu știau
ce să facă cu această libertate. I-am îndrumat să privească liniile, fără grabă, să sucească foaia
pe toate părțile și să se lase cuprinși de imaginație, să deseneze fără teamă, chiar dacă au idei...
„trăsnite”.
Un fond muzical de ambianță poate crea un mediu de lucru foarte plăcut relaxant.
Prefer acest exercițiu deoarece rezultatele au fost întotdeauna spectaculoase. Imaginația
lor mă surprinde întotdeauna, iar lucrările lor mă emoționează și mă entuziasmează.
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La final copiii își prezintă creațiile, sunt apreciați cu aplauze și cu voie bună, apoi toate
lucrările sunt aranjate într-o expoziție. Zile la rând admiră lucrările realizate. Ecourile acestei
activități reprezintă pentru mine un feedback pozitiv.
„Nu poți epuiza creativitatea. Cu cât o folosești mai mult, cu atât mai multă ai.” (Maya
Anjelou)

MANIFESTUL PENTRU ELEVI
Construieşte-ţi fantezia!
Riscă! Fără curaj nu se poate face nimic nou!
Evită să imiţi pe alţii!
Acordă importanţă tuturor ideilor care iţi trec prin minte!
Trebuie să nu renunţi prea uşor în situaţii dificile!
Important e să faci ceea ce iubeşti şi poţi face bine!
Visează cu ochii deschişi!
Invaţă să lucrezi cu alţii!
Tot ce ai nevoie pentru a reuşi e efort şi isteţime!
Acţionează, explorează, bucură-te de calităţile tale!
Teamă să nu-ţi fie de greşeli! Ele sunt porţi spre descoperire!
Evită critica şi comoditatea!
Bibliografie:
Prof. înv. primar Tolciu Cristina „Activități creative utilizate în cadrul orelor de educație
plastică-ciclul primar” (Cercul pedagogic al învățătorilor)
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Managerul optimist!
Prof. Florea Mirela,
Grădinița P.P. „Palatul Fermecat” Arad

”Îi invit pe toți să aleagă iertarea în loc de scindare și munca în echipă în defavoarea
ambitței personale.” - Jean-Francois Cope

În literatura de specialitate au existat numeroase formulări şi opinii cu privire la
definirea managementului, dar şi asupra sferei sale de cuprindere. Astfel, William Newman
(1964) defineşte managementul ca „importantă tehnică socială, ca direcţionare, conducere şi
control al eforturilor unei grupe de indivizi în vederea realizării unui scop comun. Este evident
că un bun conducător este acela care face ca grupa să-şi atingă scopurile sale, în condiţiile unui
minim de cheltuieli de resurse, eforturi”.
Potrivit opiniei lui Jean Gerbier „managementul înseamnă organizare, arta de a
conduce, administra”, în timp ce în concepţia lui Joseph Massie managementul reprezintă
„arta de a conduce, de a administra, funcţie de conducere cu următoarea accepţiune: ştiinţa şi
arta de a folosi mijloacele materiale şi de a conduce oamenii ale căror funcţii sunt diferite şi
specializate, dar care cooperează în cadrul aceleiaşi întreprinderi pentru a atinge un obiectiv
comun”.
Managementul, ca acţiune practică, este considerat a fi „un sistem de principii, cerinţe,
reguli şi metode de conducere precum şi talentul de a le aplica. Cu alte cuvinte, managementul
reprezintă un complex de acţiuni desfăşurate cu scopul de a asigura funcţionalitatea normală,
eficientă a colectivităţilor umane organizate (întreprinderi economice, organizaţii politice,
unităţi de învăţământ etc.) în ansamblul lor, cât şi a fiecărei verigi structurale componente. El
are ca scop atingerea obiectivelor organizaţiei, în condiţiile utilizării cât mai judicioase a
resurselor materiale, umane, financiare ş.a. de care dispune” (V. Cornescu, I. Mihăilescu, S.
Stanciu, 1997).
Deşi definiţiile date managementului sunt numeroase, una este cuprinzătoare, le
sintetizează pe toate: managementul este o sinteză între practică, ştiinţă şi artă. El a pornit ca o
activitate practică, ca un proces concret de raţionalizare şi eficientizare a muncii; pe măsura
evoluţiei sale istorice a ajuns o artă, pentru ca în final, pe baza acumulării experienţei, a
formulării unor principii şi legi, a dezvoltării unor metode, tehnici şi proceduri specifice de
investigare şi acţiune, managementul să capete caracteristicile unei veritabile ştiinţe.
Prima clasificare a funcţiilor manageriale îi aparţine lui Henry Fayol, în viziunea căruia
funcţia „administrativă” a întreprinderii este conducerea, care trebuie să exercite următoarele
funcţii: previziunea, organizarea, comanda, coordonarea şi controlul.
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Deşi punctele de vedere cu privire la delimitarea procesului de management în funcţii
au fost diferite, majoritatea specialiştilor consideră că esenţiale sunt următoarele funcţii
manageriale:
 previziunea (planificarea)


organizarea



coordonarea şi antrenarea (motivarea)



controlul

Funcţiile managementului se exercită în toate organizaţiile (indiferent de profilul şi
dimensiunile lor) şi la toate nivelurile ierarhice, însă diferă ca formă de manifestare şi conţinut;
ele au o pondere diferită în ierarhia organizaţională (P. Nica, A.Prodan,A.Iftimescu,1996)
Previziunea - are drept scop elaborarea unor orientări privind desfăşurarea activităţilor
viitoare şi presupune stabilirea obiectivelor, a strategiilor, precum şi a resurselor şi mijloacelor
necesare realizării lor. Ea se realizează prin intermediul diagnozei, prognozei, planificării şi
programării producţiei.
Experiența mea:
Având în vedere experiența mea în funcția de director (de grădiniță), aș adăuga că am urmărit în
această fază calitățile și disponibilitatea educatoarelor din subordine pentru desfășurarea proiectului
propus de mine.
Organizarea - reprezintă cea mai „vizibilă” şi expresivă funcţie a managementului şi
constă în stabilirea cadrului organizatoric optim desfăşurării activităţii: definirea clară a
proceselor de muncă (fizice şi intelectuale) şi a componentelor acestora (lucrări, sarcini etc.);
combinarea armonioasă a resurselor materiale, de muncă, financiare etc., asigurându-se
dispunerea optimă a potenţialului material şi uman al organizaţiei; stabilirea legăturilor de
cooperare şi de informare dintre oameni.
Experiența mea:
Pentru a dezvolta stima de sine și satisfacția muncii să fie la un nivel maxim am ales
proiecte în care educatoarele din unitate s-au regăsit cu ușurință. Totuși intr-o unitate (cu 39
de cadre didactice) este destul de complicat să stabilești un echilibru, o comunicare perfectă.
Aici intervine „arta” directorului de a repartiza fiecărui cadru didactric sarcina care se
potrivește calităților acesteia. Să folosești persoana potrivită la locul potrivit!
Coordonarea şi antrenarea Deşi unii autori le tratează ca pe două funcţii distincte,
cele două acţiuni sunt strâns legate între ele şi vizează orientarea personalului în scopul
realizării obiectivelor organizaţionale, sincronizarea acţiunilor oamenilor, precum şi
motivarea acestora, proces prin care se armonizează interesele şi necesităţile individuale cu
cele organizaţionale - toate acestea în scopul realizării eficienţei organizaţiei.
Experiența mea:
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Personal, am avut grijă să-mi motivez cadrele didactice chiar din faza de „Organizare”.
Avem în grijă și nu putem neglija nici munca zilnică de la clasă. Se formează echipe mici cu
lideri dedicați diferitelor activități din cadrul proiectului. Deci copilul/educatoarea nu trebuie
să resimtă aceste activități apăsătoare. Atunci motivția sună așa: „săptămâna aceasta suntem
inventatori, ne facem munca mai ușoară, mai plăcută”, și… apar multe soluții.
Controlul - ca funcţie a managementului, constă dintr-un ansamblu de activităţi prin
care se verifică în permanenţă modul de desfăşurare a activităţilor în funcţie de anumite
standarde, se verifică performanţele realizate, în comparaţie cu obiectivele stabilite- toate
acestea în vederea surprinderii elementelor pozitive, dar şi negative (abaterile de la standarde)
şi stabilirii măsurilor corective necesare. Prin control se realizează, deci, o evaluare a
activităţilor şi rezultatelor organizaţiei. El trebuie să se exercite în mod curent să aibă un
caracter preventiv, ameliorativ şi corectiv.
Experiența mea:
La începutul fiecărei zile din perioada desfășurării proiectului liderii subgrupelor se
întâlnesc pentru a discuta ce au făcut, ce nu au reușit să rezolve și se caută soluții la acest nivel.
De fiecare dată în acest moment s-a simțit unitatea colectivului. Acest imbold motivează pe
fiecare în parte. Este poate cel mai plăcut moment pentru colectivul nostru. Simțim că putem
realiza aproape orice!
Ca o concluzie la cele prezentate mai sus, putem afirma că funcţiile manageriale nu
trebuie privite distinct, între ele existând o intercondiţionare şi interrelaţionare reciprocă.
Exercitarea funcţiilor managementului prezintă particularităţi atât de la o unitate la alta,
de la un sistem managerial la altul, precum şi de la o ţară la alta. În fond, este vorba de diferenţe
în ceea ce priveşte dezvoltarea economică a fiecărei ţări, de cadrul legislativ, de modelele
culturale specifice, tradiţii şi practici diferite - care se reflectă şi în funcţiile manageriale.
BIBLIOGRAFIE:
1. Zorlenţan, T., Burduş, E., Căprărescu, G., Managementul organizaţiei, Editura Economică,
Bucureşti, 1998.
2. Vlăsceanu Mihaela, Organizaţii şi comportament organizaţional, Editura Polirom, Bucureşti,
2003.
3. Zlate, Mielu, Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Vol. al II-lea, (Cap. XI - XVI),
Editura Polirom, Iaşi, 2007.
4. Johns, Gary, Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1997.
5. Bogathy, Zoltân, coord., Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi,
2004.
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Cântecul-mijloc principal în realizarea educaţiei muzicale

Înv. Honciuc Irina Cătălina,
Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava
Cântecul reprezintă cel mai important şi mai eficient mijloc de educaţie muzicală. Prin
cântec se contribuie la dezvoltarea intelectuală şi morală a copiilor, se învaţă muzica şi se
pătrunde în universul cunoaşterii altor domenii.
Cine primeşte cântecul în suflet se luminează pe sine şi pe cei alături de care trăieşte.
Cântecul, dacă este să facem un scurt istoric al său, a făcut parte din viaţa copiilor dintotdeauna
însoţindu-le jocurile şi activităţile zilnice. Importanţa cântecului pentru viaţa spirituală a
românului a fost evidenţiată încă din secolele trecute de către Vasile Alecsandri care spunea
următoarele: „De-l munceşte dorul, de-l cuprinde veselia, de-l minunează vreo faptă măreaţă
el îşi cântă durerile şi mulţumirile, îşi cântă eroii, îşi cântă istoria şi astfel sufletul său e un
izvor nesfârşit de frumoasă poezie.”1
Cântecul popular a constituit la început un mijloc de educaţie muzicală, artistică,
estetică, morală, intelectuală şi cetăţenească a poporului nostru. Însă autorii primelor manuale
didactice nu au luat în seamă cântecele izvorâte din sufletul poporului, ei au împrumutat şi
prelucrat pentru uzul didactic al copiilor din şcolile primare româneşti diferite melodii străine.
Pentru a sublinia cele spuse mai sus voi da câteva exemple preluate din lucrarea “Patrium
Carmen”, autor George Breazul, apărută în 1941:
1.”Vulpe, tu mi-ai furat gâsca” este “Fuchs, du hast die Gans gestohlen”;
2.”Un soldat din armata română” provine din “Wer die Gans gestohlen hat, der ist ein
Dieb”;
3.”O pasere vine” provine din “Die Botschaft” etc.
Nu trebuie să trecem cu vederea mişcarea de creare a unui repertoriu nou de muzică
pentru şcolile primare la care şi-au adus aportul Timotei Popovici, Dumitru Georgescu Kiriac,
Iuliu Crişan, Ioan Dumitru.
Cântecul a fost prezent în programele şcolare pentru învăţământul primar încă din 1936.
George Breazul preciza că: “programa de învăţământ cuprinde cântece şi jocuri copilăreşti, cât
se poate de simple. Cântecele nu vor fi despărţite de jocuri, unitatea organică: melodie, grai,
mişcare, trebuind necurmat ţinută în seamă”.2

Vasile, Vasile-„Pagini nescrise din istoria pedagogiei și culturii românești”, E.D.P. București, 1995 (pagina
21)
2
Breazul, George-„Educația și instrucția” din „Patrium Carmen-contribuții la studiul muzicii românești”,
Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1941 (pagina 622)
1
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Cântecul, în sens general, reprezintă arta muzicii în lecţie. Fără cântec ora de educaţie
muzicală şi-ar pierde specificul şi rostul ei în şcoală. Învăţătorul trebuie să ţină cont de anumite
criterii în alegerea cântecelor ce urmează a fi prezentate elevilor:


concordanţa cu subiectul şi scopul lecţiei;



valoarea estetică şi educativă;



accesibilitatea lor pentru elevii clasei respective.

Voi încerca în continuare să prezint câteva exemple de cântece pentru cele trei criterii
prezentate.
a) La alegerea cântecelor în concordanţă cu subiectul şi cu scopul lecţiei am avut grijă ca
problemele prevăzute în subiectul şi scopul lecţiei să existe şi în cântecul ales pentru lecţia
respectivă şi să fie cât se poate de evidente pentru elevi.
În etapa prenotaţiei (clasa pregătitoare, I şi aII-a) cântecele alese au fost atrăgătoare şi
plăcute, am ţinut seama de faptul că elevii au o anumită psihologie, anumite interese afective
şi anumite preocupări. Deşi am urmărit ca elevii să cunoască noţiuni muzicale precum ritm
(sunete aspre, moi, stridente, dulci) şi să-şi însuşească noţiunile primare despre sunetul
muzical, despre melodie şi elemente de cultură muzicală, nu am uitat că învăţarea cântecelor
ce conţin cele amintite anterior se face după auz, fără a avea un suport vizual (portative şi text).
De aceea am combinat activităţile muzicale cu jocul, deoarece în viaţa copilului jocul ocupă
acelaşi loc pe care îl ocupă munca în viaţa adultului.
Pentru dezvoltarea simţului ritmic şi metric se poate învăţa cu elevii de clasa
pregătitoare, I şi a II-a cântecul ”Mac răţoiul”. După învăţarea cântecului se cere elevilor să
cânte şi, concomitent cu cântarea să bată din palme aşa cum deschid gura, adică pe fiecare
silabă. Vom observa că ritmica din cântec se impune de la sine în activitatea copiilor, care
trebuie să bată din palme mai repede sau mai rar, după cum duratele respective sunt mai scurte
sau mai lungi.
După ce ritmica a fost percepută de către toţi elevii se poate cere ca la versurile: „Are
mersul legănat/Şi e tare-nfumurat”, elevii să păşească imitând mersul răţoiului şi gesturile pe
care le face orice persoană îngânfată.
Exemplu:
Mac răţoiul3
Versuri: Ivonne Buzescu

3

Muzica: Petre Tipordei

Bârleanu, Viorel-„Vesel, soarele rasare”, Editura Tehnica-Chișinău, Editura Spiru Haret-Iași, 1994 (pagina 78)
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2. Are pasul legănat

3.Mac, mac, mac şi mac, mac, mac!

Şi e tare-nfumurat!

Vai, ce bine e pe lac!

Mama şi-a lui frăţiori

Toată ziua după plac,

Nici nu sunt înnotători!

În necaz am să le fac!

În clasa a II-a când se învaţă semnele grafice ale duratelor muzicale (pătrime, optime,
doime, nota întreagă) este necesar să se pornească la început de la recitativele ritmice costruite
pe valori de pătrimi, apoi vom continua cu recitativele ritmice construite pe valori de optime
şi după aceea se va trece la combinaţiile ritmice de pătrimi şi optimi întâlnite în cântece
precum:” Mămăruţa”( folclor), “Şcolărei şi şcolăriţe”( muzica Timotei Popovici), “Voinicii”
(versuri I.V.Sorescu şi muzica Nelu Ionescu).
În perioada notaţiei (clasele a III-a şi a IV-a) învăţătorul poate folosi ca suport vizual
cântecele din manualele de Muzică și mișcare, dar poate veni şi cu alte exemple de cântece, în
funcţie de subiectul şi scopul lecţiei.
Toate sunetele muzicale se pot însuşi pe baza cântecelor, a recitativelor melodice sau
prin intermediul anumitor semnale melodice sau onomatopee, în care elevii vor fi solicitaţi să
recunoască diferenţele de înălţime dintre sunete. Sunetele muzicale se vor însuşi pe rând
pornind de la terţa coborâtoare SOL-MI. Se va urmări ca aceste sunete să fie reprezentate pe
scăriţa muzicală şi apoi pe portative. După însuşirea corectă a cunoştinţelor noi predate se va
încerca solfegierea unui cântec în care se întâlnesc sunetele învăţate.
După învăţarea sunetelor SOL-MI se va trece la însuşirea sunetului LA, pe baza unui cântec
adecvat.

Exemplu:
Fluturaş, fluturaş4
(din folclorul copiilor)

Pentru însuşirea corectă a noului sunet, învăţătorul trebuie să fixeze bine intonaţia
sunetelor SOL-MI în auzul elevilor şi apoi să ceară elevilor, prin exerciţii de dictare orală, să
descopere noul sunet, care este mai sus decât sol.
4

Motora-Ionescu, Ana-„Muzica- manual pentru clasa a III-a”, E.D.P., București, 1996 (pagina 36)
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Exemple:
Ascultaţi şi spuneţi ce sunete cânt acum?

Dar acum?

Cum este sunetul al treilea, mai sus sau mai jos decât SOL?

Astfel, elevii vor fi conduşi să descopere noul sunet pe care-l vor asocia imediat cu
semnul fonomimic respectiv şi cu denumirea uzuală.
După aceea, învăţătorul poate scrie cântecul pe tablă folosind notarea prin liniuţe sau
folosind literele pentru a înlesni cântarea cu denumirea sunetelor, apropiindu-se prin aceasta
de adevărata solfegiere.
Învăţând sunetul DO1, în relaţie cu celelalte sunete învăţate anterior, elevii vor putea
descifra singuri exemple de cântece precum: “Mămăruţa”, “Ursul”, “Dirijorul DO”.
b) În alegerea cântecelor prin care urmărim cultivarea gustului estetic şi totodată educarea
elevilor trebuie să ţinem cont de anumite criterii:


linia melodică să fie cantabilă, cu intervale uşoare, cu un ambitus între o cvintă şi o
decimă;



să se evite melodiile cu fluctuaţii şi modulaţii prea dese şi prea repezi;



elementele ritmice să aibă o desfăşurare clară, uşoară;



durata şi accentuarea sunetelor să se împletească armonios cu înălţimea lor;



măsurile să fie constante şi fără o structură complicată;



elementele armonicopolifonice să se bazeze mai mult pe consonanţe şi pe imitaţii de la
o voce la alta;



cântecele să aibă un conţinut legat de viaţa şi activitatea copiilor.

Cântecele destinate învăţământului primar trebuie selecţionate atât din creaţiile
populare cât şi din operele marilor compozitori români şi străini.
George Breazul şi-a făcut un ideal din “aşezarea definitivă în practica şcolară a ideii de
valoare primordial educativă şi estetică a cântecului popular.”5 De aceea a ales şi susţinut
5

Toma Zoicas, Ligia-„Pedagogia muzicii și valorile folclorului”, Editura Muzicală, București, 1987 (pagina 19)
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cărţile de muzică semnate de muzicieni de seamă precum: Constantin Brăiloiu, Sabin Drăgoi,
Mihail Poslusnicu, el însuşi fiind autorul mai multor cărţi de muzică pentru elevi.
Prin cântec elevii învaţă despre anotimpuri, flori, gâze, păsări, animale, despre
obiceiurile specifice diferitelor sărbători: Paşte, Crăciun, Anul Nou. Învăţătorul contribuie prin
metodele specifice lecţiei de muzică (conversaţia, explicaţia, demonstraţia) la modelarea
sensibilităţii elevilor învăţându-I să ocrotească şi să respecte tot ce-i înconjoară şi să ducă mai
departe obiceiurile din străbuni. În acest sens vreau să aduc în atenţia învăţătorilor două
culegeri de cântece pentru copii ale Prof. Viorel Bârleanu prin care autorul a dorit să vină în
ajutorul cadrelor didactice în vederea îmbogăţirii repertoriului şcolar cu cântece accesibile ca
muzică şi poezie:“Vesel, soarele răsare!”, Viorel Bârleanu, Editura Tehnica Chişinău şi Editura
Spiru Haret Iaşi, 1994 și “Înger, îngerelul meu-rugăciuni şcolare, cântece închinate Maicii
Domnului şi mamei, cântece de leagăn şi de neam pentru copii”, Viorel Bârleanu, Editura
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei Iaşi, 1996.
c) Cel de al treilea criteriu de alegere al cântecelor îl constituie accesibilitatea lor pentru
elevi. Sunt foarte multe cântece care corespund subiectului şi scopului lecţiei, care au o
evidentă valoare estetică, dar nu le putem folosi dacă nu sunt şi accesibile pentru copii.
Accesibilitatea cântecelor „trebuie apreciată în funcţie de pregătirea muzicală a
elevilor, adică de capacitatea lor de a înţelege problemele muzicale din cântecul respectiv şi de
a le realiza în mod practic, prin cântare.”6 Învăţătorul trebuie să ţină cont de faptul că vocea
copiilor este încă fragedă, în curs de formare, cu anumite fluctuaţii în perioada mutaţiei. De
aceea, în alegerea cântecelor după criteriul accesibilităţii, se va cerceta, în primul rând,
ambitusul cântecelor şi apoi dificultăţile melodice şi ritmice din cuprinsul lor.
Ambitusul vocilor de copii diferă de la un copil la altul. Sunt copii care au un ambitus
şi mai mare decât cel indicat pentru vocea la care au fost repartizaţi, dar sunt şi copii care nu
pot intona decât sunetele din registrul mediu al vocii respective. De aceea la începutul
activităţilor muzicale de cântare se va extinde ambitusul vocilor între DO 1 şi SOL, apoi între
DO1- DO2, după aceea putându-se ajunge şi la extindere, fie în registrul grav, fie în registrul
acut. La clasele pregătitoare, I şi a II-a, propunătorii programelor şcolare pentru perioada
prenotaţiei dau sugestii de cântece pentru repertoriul ce urmează a fi învăţat de către elevi.
Pentru clasele a III-a şi a IV-a cântecele ce urmează a fi învăţate de către elevi au fost alese
cu grijă de către autorii manualelor de muzică, având în vedere ca ele să respecte cele trei
criterii concomitent.
Pentru învăţarea corectă a cântecelor este necesar ca învăţătorul să cunoască foarte bine
metodica însuşirii cântecelor, deoarece aceasta diferă în funcţie de etapele procesului de
educaţie muzicală.
Ca o concluzie, putem spune că în toate formele sale, cântecul înseamnă viaţa ritmică
şi melodică, el oferind o multitudine de situaţii, care se cer valorificate fie într-un moment de
dobândire de noi cunoştinţe, fie într-un moment de fixare, utilizându-se cele mai diferite tehnici
didactice.

Serfezi, Ion-„Metodica predării muzicii la clasele I-IV. Manual pentru liceele pedagogice”, E.D.P. București,
1977 (pagina 29)
6
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Jocul didactic şi eficienţa sa
Prof. Guzgan Gabriela,
Şcoala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad-Vaslui
Literatura de specialitate arată că în activitatea de zi cu zi a copilului, jocul ocupă în
mod evident locul preferat, şi că, jucându-se, copilul îşi satisface nevoia de a acţiona cu
obiectele reale sau imaginare, de a se transpune în diferite ipostaze şi roluri care au menirea de
a-l apropia de realitatea înconjurătoare accesibilizându-i-o prin contextul ludic activat de
acţiunile de joc.
Rolul jocului la vârsta copilăriei este egal cu cel pe care munca îl îndeplineşte pentru
adult.
Copilul se simte mare prin rezultatele sale ludice aşa cum adultul se simte împlinit prin
lucrările sale realizate prin muncă, pentru că „... jocul este munca, este binele, este datoria,
este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică (a copilului) poate
să respire şi în consecinţă să acţioneze.” ( Ed. Claparede)
Procesul obiectiv al dezvoltării copilului, după împlinirea vârstei de 6 ani, presupune
manifestarea unor aspecte specifice legate de integrarea în viaţa şcolară, ceea ce înseamnă că
de la această vârstă o bună parte din timp este rezervată punerii în practică a cerinţelor şcolii,
activitatea de învăţare devenind preocuparea care va ocupa cea mai mare parte din timpul
copilului.
În contextul prezentat este uşor de înţeles că folosirea jocului în cadrul strategiilor de
predare-învăţare-evaluare la clasele primare este o necesitate, într-o perioadă în care se face
trecerea de la activitatea preponderent ludică la cea de învăţare de tip şcolar.
Astfel, jocul didactic este un mijloc de accelerare a trecerii de la joc la învăţare,
deoarece îmbină acţiunile din câmpul ludic cu asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor
capacităţi de cunoaştere prin munca şcolară. Îmbinarea armonioasă a elementului instructiv şi
a exerciţiului pe de o parte, cu procedeele de joc care-i conferă caracterul distractiv, pe de altă
parte, determină trăsătura fundamentală a acestui tip de activitate. De asemenea stările
emoţionale complexe determinate de specificul acestui tip de joc, stimulează şi intensifică
procesele de muncă intelectuală antrenate, fixează cu mai multă uşurinţă cunoştinţe, priceperi
şi deprinderi specifice.
Exemple de jocuri pentru clasa I
 Ștafeta cuvintelor
Scop: actualizarea vocabularului
Sarcină didactică: găsește cât mai multe cuvinte care denumesc obiecte, fenomene, ființe din
aceeași categorie
De exemplu:
*cuvinte care denumesc culori: maro, galben, roșu,...
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*cuvinte care denumesc fructe: mere, prune, caise,...
*cuvinte care denumesc fenomene: ploaie, fulger, tornadă...
Care e propoziția?
Scop: dezvoltarea capacității de exprimare orală
Sarcină didactică: compune propoziții pornind de la literele date
De exemplu: A- C- C
Ana cumpără carne.
Care e locul literelor?
Scop: îmbogățirea vocabularului
Sarcină didactică: formează cât mai multe cuvinte din literele cuvântului dat
De exemplu: maramă
Cuvinte ce se pot forma: măr, ramă, armă, amar...
Continuă propoziția!
Scop: dezvoltarea capacității de exprimare orală
Sarcină didactică: formulează propoziții din 2, 3, 4,... cuvinte
De exemplu: Un elev spune un cuvânt-ninge, altul continuă cu încă un cuvânt- peste, alt elev
mai adaugă un cuvânt -orașul, alt elev, alt cuvânt- vesel, până se ajunge la numărul de cuvinte
stabilit inițial.
Propoziția finală formată din 4 cuvinte este: Ninge peste orașul vesel.
Este indicat ca jocul să se organizeze în echipe.
Cuvântul buclucaș
Scop: îmbogățirea vocabularului
Sarcină didactică: formează cuvinte noi adăugând câte o literă în fața celei/celor date
De exemplu: a

i

ea

ai

nea

rai

unea

trai

punea

strai

spunea
Cuvinte „surori”
Scop: îmbogățirea vocabularului, însușirea sinonimiei ca fenomen de vocabular
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Sarcină didactică: găsește cuvinte cu înțeles asemănător pentru cele date

De exemplu:

Eu zic, tu alinți!
Scop: îmbogățirea vocabularului, formarea diminutivelor
Sarcină didactică: formează cuvinte care denumesc obiecte mai mici
De exemplu:

Litera/ silaba se plimbă!
Scop: îmbogățirea vocabularului
Sarcină didactică: formează cuvinte noi completându-le pe cele date cu litere/ silabe noi
De exemplu: pe stelaj se așază o silabă și elevii trebuie să o completeze folosind litere/silabe
diferite:
ra- c

ra- ma

m

na

r

ța

i

sa

Repetă vocala!
Scop: actualizarea vocabularului
Sarcină didactică: găsește cât mai multe cuvinte în care să apară vocala indicată de 2, 3, ... ori
De exemplu:
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Cuvinte găsite: cocor, topor, popor
vocala a să se repete de 3 ori
Cuvinte găsite: caramea, caracatiță, matematica
vocala i să se repete de 2 ori
Cuvinte găsite: ilic, ibric, pitic,
Cuvintele rătăcite
Scop: dezvoltarea capacității de comunicare
Sarcină didactică: găsește locul fiecărui cuvânt pentru a forma propoziții corecte
De exemplu:

Jocul didactic poate fi folosit ca o tehnică atractivă de explorare, de exersare şi de
consolidare a conţinuturilor oricărei lecţii de limba şi literatura română, iar pentru desfăşurarea
lui profesorul trebuie să aibă în vedere respectarea etapelor metodice detaliate anterior.
Jocul didactic dă un randament sporit faţă de celelalte modalităţi de lucru folosite în
învăţare la clasele mici dacă aduce în faţa lor teme accesibile şi reguli de interrelaţionare şi de
comunicare transpuse din (şi în) realitatea socială imediată.
Prin intermediul jocurilor didactice se pot asimila informaţii noi, se pot verifica şi
consolida priceperi şi deprinderi,cunoştinţe, se pot dezvolta capacităţi cognitive, afective şi
volitive ale elevilor.
Şi tot prin intermediul practicării strategiei de joc didactic se pot asimila modele de
vorbire şi modele relaţii interpersonale, se pot forma, mult mai uşor şi pe înţelesul copiilor,
atitudini şi convingeri pentru că „jocul este o şcoală, o şcoală deschisă şi cu un program tot
aşa de bogat precum e viaţa.”
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Rolul parteneriatului grădiniţă – familie
în cultivarea democraţiei la preşcolari

prof. Hau Adriana,
Grădiniţa P.P. Nr. 13 Târgovişte, jud. Dâmboviţa
prof. Ştefănescu Alina,
Grădiniţa P.P. Nr. 13 Târgovişte, jud. Dâmboviţa

Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii fiecărui individ, de aceea
educaţia trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale şi să realizeze echilibrul între
acestea şi dezvoltarea socială.
Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape revine, în primul rând, familiei
sale. Copiii mici, ştim cu toţii, sunt dependenţi în mod deosebit de familiile lor, atât în ce
priveşte confortul lor fizic, emoţional, cât şi în ce priveşte confortul dezvoltării lor, incluzând
aici comunicarea, ocaziile de a se plimba, fugi, căţăra, juca şi noile experienţe pe care le
împărtăşesc.
Este astfel important ca educatorii să recunoască rolul primordial al familiei ca primeducator. Aşadar, necesitatea de a implica părinţii şi de a elabora programe de colaborare în
educaţia copiilor mici este mai mult decât evidentă. Sau cum spune Johnston (1982) -“părinţii
şi educatorii copiilor mici exercită o influenţă vitală asupra dezvoltării copiilor chiar dacă ei
acţionează în contexte sociale diferite. Pentru a-i sprijini pe copii în mod responsabil, părinţii
şi educatorii trebuie să creeze un parteneriat bazat pe respect reciproc, pe înţelegerea punctului
de vedere al celuilalt şi pe conştientizarea duratei influenţei pe care această colaborare o
exercită asupra bunăstării celor implicaţi.”
Programul Step by step promovează participarea familiei prin multiple modalităţi:
membrii familiei pot asista la activităţi, participă la procesul de luare a deciziilor prin
intermediul comitetelor consultative ale părinţilor şi furnizeaza echipei de educatoare
informaţii referitoare la nevoile de dezvoltare şi capacităţile propriilor copii. Cadrele didactice
şi părinţii îşi asumă reciproc responsabilitatea muncii depuse împreună pentru a dezvolta între
ei comunicarea, respectul reciproc şi acceptarea diferenţelor; astfel personalul didactic şi
părinţii modelează societatea democratică a viitorului.
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Grădiniţa Step by Step promovează democraţia, copiilor li se insuflă încredere în sine,
de a lua iniţiativa, de a respecta pe celălalt, de a-şi asuma responsabilităţi pentru sine şi pentru
alţii, de a participa la deţinerea controlului, de a gândi, de a acţiona şi a vorbi liber şi deschis.
Toate aceste deziderate se pot realiza cu succes doar atunci când personalul didactic formează
un parteneriat strâns cu părinţii.
Vom prezenta în continuare o serie de idei penru implicarea părinţilor în programul
Step by Step:
a) Crearea ocaziilor pentru comunicarea directă – iniţiaţi activităţi variate prin care
părinţii şi educatorii să se cunoască şi să schimbe informaţii; creaţi ocazii şi acordaţi timp
discuţiilor cu familiile, lăsând întotdeauna timp părinţilor pentru întrebări. Învăţaţi să ascultaţi!
Iată o listă cu activităţi ce s-au dovedit utile în cadrul programului:
- vizite iniţiale la grădiniţă făcute de familie – pentru a cunoaşte educatorii şi a se familiariza
cu programul;
- vizite la domiciliu – în scopul de a cunoaşte familia copilului în ambianţa sa;
- mesaje telefonice – lunar sau ocazional;
- lectorate cu părinţii – se pot discuta aici problemele copiilor, ideile şi preocupările părinţilor.
b) Comunicarea scrisă – poate ajuta familiile şi educatorii să păstreze legătura:
- manual cu informaţii detaliate despre program;
- broşuri cu detalii despre program;
- buletin informativ – distribuit lunar sau bilunar;
- note săptămânale – informează asupra activităţii preferate a copilului în grădiniţă;
- caiete individuale – circulă între casă şi grădiniţă şi asigură un schimb permanent de
informaţii;
- afişiere – orarul zilnic, evenimente speciale;
- cutia cu sugestii;
- rapoarte – modalităţi oficiale de informare a familii asupra evoluţiei copilului pe o perioadă
mai lungă.
c) Îndrumarea părinţilor să-şi asume diverse responsabilităţi. Părinţii pot juca roluri
diverse oficiale sau neoficiale în sala de grupă:
- oaspeţi în clasă – îşi pot observa copiii sau se pot juca cu ei;
- voluntari – părinţii pot avea pasiuni sau deprinderi similare copiilor, pot fi de ajutor în clasă,
pot juca roluri, pot ajuta în cadrul activităţilor, pot procura materiale pentru diverse proiecte,
pot ajuta la curăţarea, aranjarea şi decorarea sălii de clasă;
- angajaţi – unii părinţi pot ocupa posturi plătite în cadrul programului ca membrii ai echipei
de
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educatori;
- membru al comitetului de părinţi.
d) Pagina părinţilor – constituie un instrument eficient prin care educatoarea face
cunoscute părinţilor idei şi metode cu ajutorul cărora să-şi aducă o contribuţie activă la educaţia
copiilor în spiritul libertăţii de gândire şi expresie. În fiecare lună „Pagina părinţilor” (afişată
la „Gazeta părinţilor” sau distribuită părinţilor) tratează alte teme şi părinţii sunt antrenaţi să
participe la dezvoltarea şi realizarea acestora cu sugestii proprii.
Pentru a îmbunătăţi opinia copilului despre sine şi a-i dezvolta spiritul democratic
părintele ar trebui:
- sa-i permită să facă alegeri reale (să-şi aleagă îmbrăcămintea cu care va merge la
grădiniţă, jucăria cu care vrea să se joace etc.);
- să-şi facă timp pentru a se juca şi vorbi cu copilul;
- să discute cu educatoarele punctele slabe sau forte ale copilului.
În grădiniţă, copiii sunt încurajaţi să fie cât mai independenţi, să se descurce singuri,
să-şi exprime singuri sentimentele în cuvinte şi de fiecare dată sunt ajutaţi.
Părinţii care participă la activităţi, dar şi acasă, au responsabilitatea să-i ajute pe copii
să devină mai independenţi şi mai curajoşi. Iată câteva exemple:
- încurajaţi-i să folosească singuri toaleta;
- rugaţi-i să vă ajute să puneţi masa la ora prânzului în zilele de weekend;
- permiteţi-le să-şi aleagă mâna cu care lucrează;
- permiteţi-le să-şi păstreze anumite obiecte pe care le doresc;
- acordaţi copilului timpul necesar de a-şi exprima sentimentele prin intermediul desenului sau
al discuţiilor cu un adult în care are încredere.
Părinţii sunt îngrijoraţi uneori de comportamentele problematice ale copiilor:
nesupunere, minciună sau temperament instabil.
În „Pagina părinţilor” aceştia vor primi câteva sugestii din partea cadrelor didactice,
cum ar trebui să acţioneze în asemenea situaţii. În primul rând, încercaţi să înţelegeţi
sentimentele copilului dumneavoastră şi necesităţile lui, acţionând împreună cu educatoarea
într-o unitate de acţiuni şi demersuri sau există posibilitatea de a colabora cu un specialist în
domeniu. De asemenea, lăsaţi copilul să facă şi el sugestii, să găsească alternative şi
întotdeauna evitaţi să intraţi în conflict de putere cu copilul.
e) Realizarea unor programe de parteneriat educatori-părinţi-copii care vor cuprinde o
multitudine de acţiuni în care sunt implicaţi toţi cei trei factori.
Acestea pot cuprinde întâlniri libere sau tematice ale părinţilor cu educatoarele şi/sau
diferiţi specialişti; acţiuni comune la care participă şi copii – confecţionarea de jucării, de
costume şi recuzită, necesare serbărilor şi carnavalurilor sau festivalurilor organizate în
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grădiniţă ori la nivelul comunităţii locale, realizarea de lucrări pentru diferite expoziţii,
realizarea de concursuri sau programe artistice cu participarea tuturor factorilor şi dedicate
diferitelor ocazii propuse sau sărbători calendaristice.
În alternativa Step by Step există un dialog permanent între educatoare-părinţi-copii.
Din cele menţionate mai sus tragem concluzia că principiul de bază al programului unei
grădiniţe Step by Step este implicarea familiei şi a membrilor comunităţii în realizarea unei
instrucţii şi educaţii adecvate şi urmărind cultivarea democraţiei la preşcolari.
Familia este încurajată astfel:
- informaţia este împărtăşită familiilor, astfel încât acestea să fie la curent cu scopurile şi
obiectivele programului;
- afişarea activităţilor zilnice şi săptămânale;
- programarea de întruniri cu părinţii;
- discuţii cu aceştia şi prezentarea “Paginii părinţilor”;
- vizite la domiciliu;
- membrii familiei sunt invitaţi să participe la activităţi în sala de clasă;
- formarea unui comitet de consultanţă familială.
Folosind în grădiniţă toate aceste metode şi procedee de comunicare cu familia şi de
implicare activă a acesteia în activităţi, am reuşit să răspundem intereselor copiilor, să
respectăm personalitatea fiecărui copil, să le menţinem trează curiozitatea, să stimulăm
învăţarea cooperantă şi, cel mai important, să le cultivăm spiritul democratic.
Bibliografie:
- Hansen, Kirsten A.; Kauffman, Roxane K.; Saifer, Steffen - Educatia si cultivarea
democratiei: metode pentru prescolari, Bucureşti (pag. 13, 20, 31, 41, 59, 64);
- Hansen, Kirsten A.; Kaufmann, Roxane K.; Burke Walsh, Kate - Crearea claselor orientate
pe necesităţile copilului, Bucureşti, 1998 (pag. 21,31).
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Metode activ-participative utilizate în lecţiile de Limba şi literatura
română
Prof. Gherlan Monteola,
Prof. Pop Vasile,
Şcoala Gimnazială Nr.7 Petroşani
„Metodele active sunt metode non-competitive. Când sunt folosite aceste metode, nu
există câştigători sau învinşi, în schimb toată lumea câştigă.” (prof. Ulla Salomaki)
Utilizarea acestor metode conduce la stimularea învăţării, la crearea unor situaţii de
învăţare distractive şi relaxante.
Spre exemplu, tehnica ciorchinelui este menită să încurajeze elevii să gândească liber
şi să realizeze conexiuni de idei. Prin practicarea ei se fac asociaţii de idei, elevii descoperă
calea spre cunoştinţele pe care le au, oferă sensuri noi ideilor formate.
În mijlocul tablei/foii se scrie un cuvânt-cheie/o propoziţie-nucleu. Li se cere elevilor
să noteze toate ideile/cuvintele/sintagmele care le vin în minte în legătură cu cuvântul propus.
Acestea vor fi legate prin linii de noţiunea centrată. Timpul optim de lucru este de 10-15
minute. După finalizarea schemei, aceasta va fi comentată cu toată clasa. Se poate utiliza atât
în lecţiile de predare, cât şi în cele de recapitulare sau consolidare.
Exemplu: clasa a V-a Substantivul (recapitulare)

comun

propriu

feminin

fel

masculin
neutru

gen
Substantivul

singular

Nominativ
număr

caz
Vocativ

Acuzativ

Dativ

plural

Genitiv

O altă tehnică este cea a cadranelor, care reprezintă o modalitate de rezumare şi
sistematizare a unui conţinut, solicitând participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea lui
adecvată. Elevii pot fi organizaţi fie frontal, fie pe grupe. Se prezintă textul/fragmentul de text
ce urmează a fi sistematizat în cele patru cadrane. În timpul activităţii sunt stimulate atenţia şi
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gândirea, este scos în evidenţă propriul mod de a înţelege sau de a interpreta o temă şi este
conştientizat elevul asupra propriului nivel al cunoştinţelor. Prezentăm în continuare o aplicaţie
pe textul „În pădurea Petrişorului” de Mihail Sadoveanu:
II

I
Notează sunetele auzite/desprinse

Notează sentimentele pe care ţi

din textul prezentat.

le-a trezit textul citit.

III
Descrie un colţ
anotimpul iarna.

dintr-o pădure

IV
în

Desenează unul dintre elementele
ce compun tabloul de natură.

Metoda cubului se utilizează pentru studierea unei teme, a unui subiect, a unei situaţii,
din cele şase perspective care fac apel la mai multe operaţii ale gândirii. Se poate folosi cu
succes în orice moment al lecţiei, oferindu-le elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta
competenţele necesare unor abordări complexe şi integratoare.
Pe fiecare faţă a cubului se va nota câte o instrucţiune, după cum urmează: DESCRIE,
COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ. Se recomandă
parcurgerea feţelor cubului în ordinea prezentată, spre a urma calea de la simplu la complex.
ARGUMENTEAZĂ

DESCRIE

APLICĂ

COMPARĂ

ASOCIAZĂ

ANALIZEAZĂ

Exemplu de aplicaţie a tehnicii cubului la literatură, genul liric.
DESCRIE- prezintă caracteristicile genului liric
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COMPARĂ- se compară cu un alt gen studiat (gen epic, spre exemplu)
ANALIZEAZĂ- trăsăturile genului liric, comparativ cu cele ale genului epic
ASOCIAZĂ- cu ceea ce-ţi sugerează genul liric (imagini, texte, sentimente etc.)
APLICĂ- pe o strofă dintr-o poezie (dată de profesor în prelabil)
ARGUMENTEAZĂ- de ce textul propus aparţine genului liric.
Horoscopul reprezintă o metodă activă, atractivă şi relaxantă, care se poate utiliza cu
succes în orele de literatură, în care se caracterizează personajele din operele studiate. Se
completează fişa de caracterizare pentru personajul propus, cu trăsături desprinse de elevi din
textul citit. Se prezintă elevilor caracteristicile persoanelor născute în cele douăsprezece zodii.
Se citesc caracteristicile zodiilor şi apoi se stabileşte zodia potrivită pentru personajul studiat.
R.A.F.T.S. (rol – audienţă – format – temă – scop) reprezintă o metodă ce se poate
aplica în momentul de reflecţie (cadrul E-R-R) sau poate fi astfel formulată încât să devină
temă pentru acasă, aplicându-se pe textul studiat în clasă.
ROL – redactor
AUDIENŢĂ – elevii şcolii, cititorii revistei şcolii
FORMAT – articol
TEMA – importanţa protejării naturii
SCOP – utilizarea informaţiilor din textul „În pădurea Petrişorului”, Mihail Sadoveanu
O altă aplicaţie cu aceeaşi metodă:
Imaginează-ţi că eşti un sticlete. Adresează o scrisoare Primarului Municipiului
Petroşani, în speranţa că va dispune protejarea pădurii în care îţi duci zilele cu greu din cauza
poluării excesive.


ROLUL- Sticlete



AUDIENŢĂ- Primarul Municipiului Petroşani;



FORMAT- Scrisoare narativă;



TEMA- Viaţa grea a ta şi a semenilor tăi;



SCOPUL- Găsirea unor soluţii imediate cu rol de protecţie (reducerea poluării).

Pentru a identifica elementele care realizează armonia între planul terestru şi cel
cosmic, putem utiliza Diagrama lui Venn. Ca şi texte suport, folosesc „Muguri” de Haralambie
Ţugui, „Pastel” de George Coşbuc, „Octombrie” de George Topârceanu şi „Viscolul” de
Vasile Alecsandri. Elevii vor avea de identificat elementele care aparţin spaţiului terestru, celui
pământesc, dar şi pe cele care fac legătura între cele două spaţii.
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Spaţiul terestru

Spaţiul ceresc

(teluric)

(cosmic)

Pălăriile gânditoare – aplicaţie pe basmul „Prâslea cel Voinic şi merele de aur”

Rezolvă ce-ţi place!
Acest tip de exerciţiu se aplică, de obicei, în finalul lecţiei sau se poate utiliza pentru
tema de casă. Conţinutul sarcinilor ţine cont de inteligenţele multiple (conform teoriei lui
H.Gardner) ale elevilor, astfel încât fiecare va putea rezolva sarcina care i se potriveşte.
Sugerăm testarea elevilor în prealabil, pentru a putea formula sarcini de lucru pentru fiecare
tip de inteligenţă. Iată câteva exemple de sarcini:
 Realizează un dialog imaginar între tine şi Prâslea.
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 Plecând de la ideea pomului care face mere de aur, alcătuieşte o problemă care să se
rezolve prin trei operaţii. Fotografiază o pădure şi un măr înflorit. Prezintă-le colegilor
fotografiile tale!
 Realizează macheta palatului în care locuia zmeul cel mic.
 Compune o melodie care crezi că s-ar potrivi pentru a sugera lupta dintre Prâslea şi
zmeu. Cum îi ajuţi şi tu pe cei ce au nevoie de ajutorul tău? Prezintă-ţi ajutorul dat fie
sub formă de desen, fie sub forma unui eseu, fie sub orice altă formă doreşti tu.
 Prezintă-ne o călătorie imaginară pe tărâmul celălalt.
 Care sunt darurile pe care i le-ai face unei prinţese?
 Informează-te şi prezintă-le colegilor tăi curiozităţi despre mere.
Metodele activ-participative sunt centrate pe elev şi pe activitate, contribuie la
dezvoltarea gândirii critice a elevilor, încurajează implicarea activă a elevilor, participarea la
activităţi şi ajută la formarea acelor competenţe necesare în viaţa de zi cu zi.
Ataşăm în continuare un proiect de lecţie bazat pe utilizarea metodelor activparticipative în cadrul lecţiilor de limba şi literatura română.

Proiectare didactică și management european
în spațiul românesc

Prof. înv. preșc. Grigore Ana-Maria,
G.P.P. Nr. 7 Slatina, județul Olt (Corpul A)
„Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare
măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte
spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume”.
(Child’s Appeal)
În ultimii ani, la nivelul învățământului românesc au apărut idei și practici care au
încurajat schimbarea abordării de la curriculum centrat pe disciplină la un curriculum centrat
pe copil. Situarea copilului în centrul organizăarii procesului de predare-învățare a constituit o
schimbare fundamentală care a atras după sine necesitatea găsirii acelor soluții didactice care
să stimuleze performanța copilului cel puțin la nivelul descris de potențialul său.
După Vîgotski, învățarea creează zona celei mai apropiate dezvoltări, adică provoacă,
cheamă la viață sși pune în mișcare o serie întreagă de procese ale dezvoltării, care acum sunt
posibile pentru copil numai în sfera interrelației cu cei din jur și numai în cursul colaborării cu
semenii din care, deschizând cursul intern al dezvoltării, devin apoi un bun interior al
copilului”.
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Deci ce este un proiect? Un demers didactic în grup, într-o interacțiune continuă, prin
care se urmărește integrarea noilor informații în structuri cognitive proprii și transferarea lor
în conținuturi noi, aplicabile în practică, o comunitate de învățare în care fiecare contribuie atât
la propria învățare, cât și la procesul de învățare colectiv, o acțiune de cercetare și acțiune
practică în același timp.
De ce curriculum la decizia educatoarei? Explozia de informații din diferitele domenii
determină confruntarea copilului cu o varietate de aspecte problematice și dificultăți care
derivă dintr-o cunoaștere limitată, iar realitatea trebuie abordată cu precizie, la momentul
potrivit, atât din perspectiva teoretică, cât și practică. Din perspectiva acestor circumstanțe,
noi, educatoarele, tocmai această realitate o putem înfăptui prin metoda proiectului.
Reforma educațională, prin implementarea metodei proiectului, permite dobândirea de
către copil a unor deprinderi și abilități prin care, ulterior, se poate realiza înțelegerea și
producerea unor raționamente autentice, devenind astfel participanți activi în viața comunității.
Se face astfel trecerea de la modelele tradiționale, care limitează uneori realizarea cunoașterii,
la cunoaștera în cadrul unei cercetări practice care le oferă copiilor posibilitatea de a exploata
în profunzime domenii noi, de a acumula cunoștințe în mod independent și de a dezvolta
competențe, precum: creativitatea, spiritul de inițiativă, capacitatea de a comunica și de a lucra
în echipă.
Caracteristica esențială a proiectului este că plasează copilul în centrul proiectării
didactice, asigură o mai bună corelare gândire-învățare, iar pe noi ne pune în situația de a
reflecta asupra răspunsurilor la întrebările: „Cum predăm?”, „Cum îi vom face pe copii să-și
amintească și să-și activeze experiențele, informațiile pe care le dețin despre subiectul
propus?”, „Cum îi vom motiva să se informeze, să caute, să investigheze?”, „Cum îi facem să
interacționeze în mod activ cu noile informații și cu ceilalți membrii ai grupei?”, „Cum îi vom
face să dea un sens și o interpretare personală celor învățate, reprezentative pentru fiecare
copil?”.
Primul pas îl face educatoarea. Acceptând ideea de schimbare și adaptându-se cu
ușurință acesteia, educatoarea poate aduce schimbări în modul de a gândi și de a acționa al
copilului, al părinților acestuia și chiar în sistemul educațional.
Al doilea pas este necesar să se facă în direcția metodelor de predare folosite la grupă
și a rolului educatoarei în procesul didactic, care trebuie să fie legate de vârsta copilului și să
țină cont de creativitatea și încrederea în sine a fiecăruia dintre cei doi factori implicați în
procesul didactic.
Ultimul pas este necesar în regândirea și potențarea valențelor formative ale mediului
educațional. Aproape tot ce se află în mediul educațional în care se mișcă copilul poate
constitui obiectul unei intense curiozități din partea acestuia și, în același timp, poate conține
ceva interesant din care el poate învăța.
Educatoarea este cea care creează mediul educațional favorabil învățării în sala de
grupă și, de asemenea, pentru a stimula învățarea copilului este indicat să se apeleze la acesta,
solicitându-l să aducă în grupă ceva din viața lui petrecută în afara grădiniței pentru a primi
ajutor în alegerea și definirea unui subiect de proiect de învățare, pornind de la acel „ceva”
familial și cunoscut.

29

Nr. 18- iulie 2017

Bazându-se pe acesti pași esențiali, educatoarea încearcă să contureze schimbarea în
procesul didactic prin folosirea metodei proiectelor de grup, selectate, gândite și elaborate cu
ajutorul copiilor și al părinților. Prin această metodă copiii intră în contact direct cu realitatea
cercetată, iar obiectele, fenomenele, procesele sunt investigate în dimensiunile și
caracteristicile reale, așa cum se manifestă în realitatea concretă.
Scopul proiectului este de a-l ajuta pe copil să cunoască mai mult despre un subiect
decât să caute răspunsul cerut la o întrebare pusă de educatoare în legătură cu acel subiect.
Proiectul este o extindere, o investigare a unui subiect din sfera idealului sau practicului către
care copilul își îndreaptă întreaga atenție și energie. Proiectul îi implică pe copii în conducerea
investigației în mediul imediat asupra fenomenelor și evenimentelor despre care doresc să
învețe mai mult. Alegerea acestei metode poate fi argumentată prin:
- proiectul poate fi încorporat în curriculumul pentru vârstele timpurii;
- proiectul are o structură temporală care ajută educatoarea să-și organizeze progresiv
activitatea cu copiii în funcție de dezvoltarea și de interesul acestora și de gradul de cunoaștere
al subiectului luat în discuție;
- proiectul oferă contexte în care copiii pot aplica o foarte mare variatate de cunoștințe
și deprinderi sociale și intelectuale, pe lângă cele de bazăa date de curriculum;
- proiectul atrage în permanență părinții în activitatea desfășurată în cadrul acesteia,
educatoarea având avantajul de a beneficia zilnic de contactul cu membrii familiei;
- dezbaterile se fac din perspectiva ariilor curriculare (educarea limbajului, activitate
matematică, cunoașterea mediului, educație plastică, educație fizică, educație muzicală,
educație pentru societate, activitate practică) și se regăsesc în activități comune (activități pe
domenii experiențiale - ADE), în jocuri și activități liber-alese (ALA 1) și în programul
distractiv (ALA 2).
Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, educatoarea trebuie să stabilească
cu claritate obiectivele și conținuturile activităților zilnice și un scenariu didactic care să
motiveze și să canalizeze atenția copiilor spre ceea ce vor investiga. Este necesar un demers
didactic adecvat care să cuprindă trei etape aflate în interdependență: evocarea, realizarea
sensului, reflecția.
Metoda proiectului integrat este o strategie de învățare și evaluare care se concentrează
pe efortul deliberat de cercetare al copilului, pe depistarea și înțelegerea subiectului în întreaga
sa amploare, contribuind la învățarea unui mod de «gândire interdisciplinară» și la practica
învățării prin cooperare. Această abordare are o eficiență crescută a motivației copiilor și a
stimulării operațiilor superioare ale gândirii, deoarece învățarea bazată pe proiect este acțiune
de cercetare și acțiune practică în același timp. Copiii sunt solicitați să apeleze la acele surse
care îi ajută să rezolve problemele. Ei sunt implicați în experiențe de învățare complexe, în
grupuri, în proiecte din viața reală prin care își dezvoltă cunoștințele și deprinderile.
Maniera integrată presupune abordarea realității printr-un demers didactic globalizat,
în care limitele dintre categoriile și tipurile de activitate dispar într-un scenariu unitar, în cadrul
căruia tema se lasă investigată cu toate mijloacele diferitelor științe. Integrarea se va face prin
alipirea într-un scenariu bine închegat a unor conținuturi care aparțin unor domenii diferite,

30

Nr. 18- iulie 2017

conținuturile propuse având un subiect comun care urmează a fi investigat în urma parcurgerii
acestora și a realizării obiectivelor propuse.
Îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne duce la eficientizarea la maxim a
demersului didactic intreprins. Indiferent de vârsta copiilor, puterea de atracţie a jocurilor este
de netăgăduit. Abordările cele mai bune sunt reinventate pe măsură ce tehnologia şi mintea
umană evoluează. Dacă în urmă cu 10 ani, folosirea calculatorului era ceva specific adulţilor,
sau cel mult adolescenţilor, astăzi computerul şi dispozitivele inteligente fac parte din viaţa
tuturor.
În aceste condiţii este justificată introducerea învăţământului asistat de calculator încă
de la vârste fragede, când copilul poate asimila foarte uşor lucrul cu aceste instrumente
indispensabile viitorului său. O altă faţă a aceleaşi monede este cea legată de calitatea
materialelor suport pentru învăţare. Faţă de metodele şi uneltele clasice de predare, conţinutul
în format digital aduce un plus de netăgăduit.
Pentru copii, transformarea unor obiective didactice într-un joc educativ pe calculator
îi face să accepte inconştient sarcinile propuse. Astfel, urmând povestea propusă şi intrând
practic în joc, copilul acumulează noi cunoştinţe fără a depune un efort clasic de învăţare.
Îmbinarea celor trei elemente: joc, tehnologie (calculator) şi obiective educaţionale este o
alegere fericită. Copilul învaţă fără a conştientiza acest lucru. Mediul atrăgător, cu personaje
simpatice care îi livrează diverse sarcini „îl păcălesc”: copilul nu resimte presiunea rezultatului.
Reuşitele sale sunt percepute ca un rezultat al propriilor acţiuni.
Scenariul joacă aici un rol esenţial: obiectivele educaţionale sunt mascate pentru a fi
atractive. Faţă de metodele clasice de învăţare, în care sarcina este expusă clar, sarcinile dintrun joc educaţional poartă hainele unor poveşti.
Pentru copiii preşcolari, jocurile educaţionale pot reda aceleaşi activităţi ca cele care
au loc în orele de grădiniţă: adunări şi scăderi, colorare şi imprimare, recunoaştere de pattern,
cuvinte opuse, puzzle, labirint, animaţii expozitive, ghicitori, alege şi apasă, întrebări şi
răspunsuri, părţile unui întreg, perechea potrivită, crescător și descrescător.
Jocurile educative pot avea ca subiect deprinderea anumitor comportamente legate de
alimentaţie, viaţă sănătoasă, sport, reguli de circulaţie, comportament în societate etc. Fiecare
obiectiv necesită o abordare diferită, iar balansul între abordarea educaţională şi cea ludică
trebuie să fie continuu. Jocurile educaţionale înseamnă în primul rând obiective
educaţionale, apoi interactivitate, atractivitate şi mobilitate. Ele dezvoltă dexteritatea şi
imaginaţia utilizatorului și sunt un plus cognitiv incontestabil şi o modalitate de joacă foarte
atractivă.
În concluzie, proiectarea didactică reprezintă un demers personalizat, care presupune
elaborarea de instrumente didactice de interpretare personală a programei școlare, funcție de
contextul educațional.
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Proiectarea didatică-concepte şi idei
Prof. Iacob Ionela Gina,
Şcoala Gimnazială Nr.1 Caracal

În ultimii 10 ani se încearcă promovarea unui învăţământ centrat pe aspectul formativ
al procesului didactic (competenţe, capacităţi, comportamente, atitudini valori), dar experienţa
ne-a dovedit că prea multi slujitori ai şcolii nu şi-au clarificat încă noţiunile şi conceptele cu
care se operează în pedagogia reformei.
Integrarea efectivă a grădiniţei în sistemul şcolar presupune realizarea unei legături
funcţionale de continuitate între activitatea din gradiniţă şi prima clasă a şcolii primare.
Aceasta implică analiza atentă a principalelor componente ale procesului educaţional din cele
două trepte de învăţământ: obiective psiho-pedagogice, conţinuturi, strategii didactice, metode
şi procedee, mijloace didactice, forme de organizare, relaţia pedagogică, evaluare.
Pentru rezolvarea ştiinţifică a raportului de continuitate dintre educaţia preşcolară şi
cea şcolară, pentru ameliorarea eventualelor discontinuităţi şi trecerea cu uşurinţă a 'pragului
afectiv' dintre grădiniţă şi scoală, este necesară o cunoaştere riguroasă a particularităţilor
vârstei cu care se lucrează, dar şi a vârstelor vecine pentru a se şti de unde este luat copilul şi
unde trebuie dus. Aceasta rezultă din interacţiunea dintre dezvoltare şi învăţare în cadrul
procesului didactic care trebuie să anticipeze dezvoltarea psihică, să vizeze întotdeauna un
nivel imediat superior al funcţiilor psihice – „zona proximei dezvoltări”. Din această
perspectivă cerinţele debutului învăţământului primar trebuie să coincidă cu finalităţile
învăţământului preşcolar, ceea ce impune o viziune pedagogică unitară a educatorilor din cele
doua trepte de învţământ vecine. Este important ca factorii educaţionali din gradiniţă să
conştientizeze necesitatea asimilării şi promovării în practica a unor norme metodologice,
ştiinţifice, psihopedagogice de elaborare şi desfăşurare a programului educativ consacrat
realizării efective a maturizării intelectuale şi socio-relaţionale a copilului candidat la
activitatea de tip şcolar.
În ultimii 10 ani se încearcă promovarea unui învăţământ centrat pe aspectul formativ
al procesului didactic (competenţe, capacităţi, comportamente, atitudini, valori), dar experienţa
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ne-a dovedit că prea mulţi slujitori ai şcolii nu şi-au clarificat încă noţiunile şi conceptele cu
care se operează în pedagogia reformei.
Problematica implicată în actul proiectării, organizării şi desfăşurării activităţii
didactice din gradiniţă rămâne în continuare un labirint greu de descifrat pentru simplul fapt
că nu reuşim să transferăm teoria în practică şi să hrănim ipotezele teoretice cu argumente
rezultate din practică.
Modelul curricular de proiectare centrat pe competenţe, priceperi, deprinderi, abilităţi,
reprezintă un algoritm de ordonare şi sistematizare a unităţilor de învăţare (obiectiv de referinţă
+ unitate de conţinut) într-o succesiune ce ţine de logica internă a ştiinţelor şi a
psihopedagogiei, lăsând libertate deplină cadrului didactic să-şi aleagă strategia didactică
(euristică, algoritmică, experimental faptică, bazată pe joc).
Unităţile de conţinut sunt organizate integrat cu posibilitatea realizării legăturilor
interdisciplinare între arii curriculare şi discipline didactice. Ordonarea lor într-un algoritm
logic trebuie înteleasă ca o strategie de descifrare şi decodificare a conţinuturilor învăţării –
problem tulbure la ora actuală în învăţământul preşcolar.
Proiectul algoritmizat nu trebuie înţeles ca o modalitate de încorsetare a spititului
creator al educatoarei, ci, mai degrabă, ca o posibilitate de disciplinare a acesteia. Acesta oferă
instrumente ce pot fi utile actului creator prin combinatorica originală a unor algoritmi pentru
că, înţelegerea unui material cognitiv presupune aplicarea unor algoritmi operaţionali ai
gândirii convergente care ordonează materialul, îi pătrunde sensurile şi creează câmp de
manifestare a gândirii divergente, creative.
Structura algoritmizată a proiectului dă posibilitatea stabilirii unei relaţii de
interdependenţă între componentele procesului didactic: obiective, conţinuturi, strategii,
evaluare şi reglării unor disfuncţii ce apar în procesul didactic prin activităţi compensatorii,
recuperatorii sau de dezvoltare (proiectate şi desfăşurate în partea I, a III-a şi a IV-a a
programului).
Noţiunile şi categoriile ştiinţifice utilizate în cadrul 'Unităţilor de conţinut' se adresează
educatoarei, NU copilului. Pentru copil este 'Subiectul ludic', conţinuturile ştiinţifice fiind
prelucrate, adaptate şi tratate intuitiv în activitatea de predare/învăţare. În coloana 'Subiectul
ludic' s-a proiectat o ofertă mai mare decât numărul de activităţi obligatorii din Proiectul anual,
lăsând posibilitatea educatoarei să aleagă subiectul care se potriveşte grupei şi să stabilească
raporturi interdisciplinare între discipline şi arii curriculare.
Activităţile de învăţare sunt orientative, educatoarea are libertatea deplină să-şi aleagă
strategia didactică ce o reprezintă şi în raport de resursele umane şi materiale de care dispune
unitatea de învățământ.
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Activități integrate în învățământul primar
Prof. înv. primar Sigmirean Amalia,
Prof. înv. primar Gheorghișor Adriana,
Școala Gimnazială „Europa”, Tg-Mureș
Multiplicarea surselor învățământului și acumulările cognitive din diferitele domenii
ale cunoașterii impun noi strategii de dimensionare și de structurare a conținuturilor învățării.
Eficiența lor este dată nu numai de modalitatea de selecție a informațiilor, ci și de strategiile
de ierarhizare și organizare, de compunerea și articularea acestora în complexe cât mai
apropiate de realitatea descrisă și de obiectivele educaționale privind realizarea unei viziuni
integrative, holistice la elevi.
Explozia informaţională conduce la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ceea ce
impune un efort suplimentar de esenţializare, de integrare a conținuturilor învățării în
strategiile educaționale. Predarea integrată devine o soluție imperativă pentru corelarea ştiinţei
educațăiei cu societatea, cultura, tehnologia. O realitate care întâmpină inerente dificultăţi, ce
ţin de mentalitatea cadrelor didactice, de capacitatea sistemului educațional de conectare la
dinamica cercetărilor în domeniul științelor educației. Prin urmare, predarea/ învăţarea
conţinuturilor în învăţământului preuniversitar presupune organizarea acestora dintr-o
perspectivă integrată.
Desigur, fiecare cadru didactic are o abordare pesonală a conţinuturilor, urmărind
stabilirea de relaţii strânse, convergente între concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor
şcolare distincte.
Omul se justifică pe sine în faţa lui Dumnezeu nu numai prin ispăşire, ci şi prin creaţie,
spunea Nicolae Berdiaev, un principiu fundamental al activității noastre zilnice.

ACTIVITATE INTEGRATĂ: ZIUA 100 DE ȘCOALĂ

1. Cuvânt de deschidere, adresat sărbătoriților, elevii clasei pregătitoare și invitaților,
părinții acestora:
Dragii mei școlărei, stimați părinți,

Astăzi sărbătorim 100 de zile de şcoală. Vă aduc sincere felicitări tuturor, școlari și
părinți. Vouă, dragi copii, pentru că v-ați dovedit a fi harnici și serioși, de cele mai multe ori
cuminți și respectuoși.
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Dumneavoastră, stimați părinți, pentru că ne-ați susținut permanent, ne-ați fost mereu
aproape.
Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, .... martie!
(Urmărim filele de calendar expuse în sala de clasă.) Zilele s-au scurs, filă cu filă, și
neastâmpărații prichindei de odinioară au devenit școlari. Aproape că devenim nostalgici când
ne gândim cât erau de dependenți de noi nu demult, iar acum fac primii pași în a-și croi drum
singuri, curioși și încrezători. E minunat, nu-i așa?
Sper să avem o sărbătoare pe cinste, care să ne rămână în minte și în suflet, ca o zi
importantă: ziua 100 de școală!
(Cântecul animat BOROBOAȚĂ www.YouTube.com.)

2. În strădania noastră de zi cu zi, am avut zile minunate, dar și zile sau momente în
care am șovăit și ni s-a părut că urcușul e prea greu. Și-atunci am apelat la tot felul de trucuri
și, nu de puține ori, ne-a încurajat mesajul prietenului nostru, Magicianul:
Eu pot! Eu sunt magician! Să ne amintim refrenul. (Abracadabra – Eu pot, eu sunt
magician)
Astăzi, Magicianul, chiar dacă nu în mod direct, e alături de noi, se bucură de succesele noastre
și ne-a trimis o scrisoare buclucașă, pe care ne roagă să o deslușim cu ajutorul părinților :
(Se expune la videoproiector materialul, pentru a fi vizibil tuturor celor prezenți în sala
de clasă)
DRAGĂ PRIETENE ȘCOLĂREL,

( Mascota clasei) MI-A DEZVĂLUIT O TAINĂ: V

AZI SĂRBĂTORIȚI ÎN CLASĂ 100 DE ZILE DE ȘC
ASTĂ SCRI
SĂ VĂ BUCURE.

,

PE CARE V-O TRIMIT CU TOATĂ PRIETENIA, SPER

LA URMĂTOAREA NOSTRĂ ÎNTÂLNIRE, V
ÎMPREUNĂ.
COLEGUL MEU,
, ÎL VA PREMIA PE CEL
CUMINTE ȘI A LUCRAT ATENT LA LECȚII.
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MAI ȘTIU CĂ AZI VI SE PRE

O

SUR

POATE ÎMI PĂSTRAȚI ȘI MIE O

!

.

SĂ NE VEDEM CU BINE!!!!
MAGICIANUL

3. Deci, să începem petrecerea!
Ce se întâmplă la o petrecere?
Oamenii cântă, dansează, se distrează, lansează artificii...
Toate acestea le vom face și noi, dar într-o ordine anume.

Aș vrea să stabilim, ca la orice activitate, data zilei de desfășurare a acesteia.
.... Martie! Vom scrie data la tablă.
Martie ne-a adus o surpriză: Legenda Mărțișorului, care știu că v-a emoționat foarte
mult. M-am gândit să o facem cunoscută și mamelor voastre:
Se prezinta legenda pe videoproiector:
O ... Legendă a Mărţişorului
Undeva, la un capăt de sat, într-o casă mică, dar îngrijită, trăia o mamă cu fiica ei.
Chipul femeii mereu era cuprins de tristețe, iar mâinile înăsprite de muncă se opreau doar
atunci când mama mângâia cu blândețe chipul palid al fetiței bolnave.
Într-o dimineață, pe când trebăluia prin curte, o tânără frumoasă și cu fața scăldată de
lumină apăru pe drum, mergând spre sat. Se opri la portiță și încercă să intre în vorbă cu gazda.
Era Primăvara și aflând de durerea femeii îi făcu un dar:
- Uite, o scânteiuță de soare, pe care s-o pui în
pieptul fetiței, în dreptul inimii, ca să se trezească la viața, precum natura întreagă la trecerea
mea.
Și zâna dispăru.
Dar scânteiuța era fierbinte și-i arse bietei mame degetele, așa că o așeză cu grijă pe o
piatră din curte. Nu avea cum să o pună la pieptul copilei.
Lacrimi fierbinți îi ardeau obrajii, când... deodată ...
- Nu mai plânge! o îndemna o frumoasă zână ce
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venea dinspre sat. Era Iarna și se opri din drum cu gând să-și ia rămas bun... Din pletele ei, un
fulg răzleț coborî să-i stingă fierbințeala lacrimii și Iarna plecă.
Simțind răcoarea pe obraji, mama surâse fericită. Luă fulgușorul în palmă și fugi cu el
la piatra din curte. Așeză cu grijă scânteiuța deasupra, apoi o împleti încetișor cu firicelele de
apă despinse din fulg. Fugi la patul copilei și duse la bun sfârșit sfatul primit de la Primăvară.
Copila ei dragă prinse culoare în obraji, sări din pat și își sărută mama. Era din nou
frumoasa ei fetiță.
De atunci, de cîte ori Primăvara vine înspre sat, mama împletește fundițe alb-roșii,
dăruindu-le oamenilor din jur, ca să-i ferească de boli și de tristețe.

4. Dacă v-a plăcut legenda, să aplaudăm !

E deja o atmosferă specială, de sărbătoare.
Închidem ochii și ne imaginăm un spectacol de artificii. Superb spectacol!
Ne întoarcem la activitatea noastră.
Din explozia de steluțe pe care ne-am imaginat-o am adus în fața voastră o steluță
specială, care vă provoacă la lucru.
Explozia stelară – aplicație pe legenda mai sus prezentată:
(Va urma o activitate pe 5 grupe de lucru. Dintr-un coșuleț, frumos gătit de primăvară,
un părinte extrage ordinea de desfășurare a grupelor.)

C
E
?
C
E
?

C
E
?

37
C
E
?

C
E
?

Nr. 18- iulie 2017



GRUPA I.

1. Care sunt întrebările care apar pe colțurile steluței la explozia stelară?
2. Formulează o întrebare care începe cu CINE?
3. Formulează o întrebare care începe cu UNDE?
4. Formulează o întrebare care începe cu CÂND?
5. Formulează o întrebare care începe cu DE CE?
6. Formulează o întrebare care începe cu CE?

GRUPA II:
1. CINE este personajul trist al acestei povestiri?
2. UNDE se petrece acțiunea?
3. CE supărare avea mama din lectură?
4. CÂND a reușit să-și vindece fetița?
5. DE CE dăruia mama fundițe alb-roșii oamenilor din sat?



GRUPA III:
Hora mărțișorului - Grigoraș Dinicu
Mimăm bucuria pe care o trăim la venirea primăverii.
Fiecare elev din grupă va explica ce a sugerat exercițiul pentru el.

GRUPA IV: PĂLĂRIILE GÂNDITOARE

- informează
Ce este legenda? (Noi am definit-o ca fiind povestea cu un sâmbure de adevăr.)

- spune ce simte
- Care sunt sentimentele pe care le trăiești când porți în piept un mărțișor?
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- identifică greşelile
Ai întâlnit în legendă un personaj care a greşit cu ceva?

- clarifică
De ce purtăm primăvara marțișoare?

- aduce beneficii
Ce ai învăţat din această întâmplare?

- generează idei noi
Ce sfaturi dai celor din jurul tău la început de primăvară?



GRUPA V:

Moment muzical:
Mărțișoare muzicale, cântec interpretat de Trupa „Trubadurii”, coordonați de autoarea
cântecelor, prof. Dorina Buzdugan. Fiecare storfă va fi interpretata de doi copii din grupă.
Refrenul toată clasa.

În concluzie, va fi felicitat fiecare echipaj și întregul colectiv va primi un ecuson
sugestiv pentru momentul respectiv și o dedicație muzicală:
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Proiectarea didactică și management european în spațiul românesc
Elaborarea şi managementul curriculum-ului la decizia şcolii
Prof. înv. primar: Horşia Camelia,
Șc. Gimn. C.I.Motaş, Mediaş
Măsurile de reformă a educaţiei s-au impus ca adaptare a învăţământului la schimbările
sociale, politice şi economice din ultima perioadă, în general şi ca răspuns la evoluţia ştiinţelor
educaţiei şi a psihologiei învăţării, în special. Rapoartele Comisiei Europene şi ale Biroului
Internaţional pentru Educaţie (UNESCO) reliefează tendinţele majore ale reformelor
curriculum-ului în plan european: educaţia pentru toţi, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui
individ, predarea şi învăţarea centrate pe elev, relevanţa curriculum-ului pentru individ şi
pentru societate, dezvoltarea unor atitudini şi valori dezirabile, dezvoltarea gândirii critice,
evaluarea autentică a performanţelor şcolare.
La nivelul activităţii din clasă, aceste linii de politică educaţională exprimă necesitatea
unei mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi
ritmul dezvoltării fiecăruia, a formării capacităţii cadrelor didactice de a adecva situaţiile de
învăţare, conţinuturile şi materialele educaţionale la caracteristicile individuale ale elevului,
implicării elevilor în învăţare prin crearea unor situaţii de învăţare apropiate de viaţa concretă.
În contextul social-politic, cultural şi economic actual, marcat indispensabil de
necesitatea adaptării la canoanele europene, descoperim că întreaga societate românească îşi
îndreaptă speranţele către şcoală, cerându-i să-şi revizuiască principiile şi să îşi adapteze
deciziile privind destinul elevului de azi.
Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) constituie o şansă de a orienta activitatea didactică
spre elev. Prin dreptul de a lua decizii, curriculum la decizia şcolii este de fapt emblema puterii
reale a şcolii, de a adapta curriculumul la disponibilităţile şi interesele elevului. Această putere,
derivatǎ din libertatea – conferită prin Planul cadru de învăţământ – de a decide asupra unui
segment al Curriculumului Naţional, este aceea care dă posibilitatea definirii unor trasee
particulare de învăţare ale elevilor.
Libertatea de decizie la nivelul şcolii este consonantă cu democratizarea societăţii şi
reprezintă o şansă de adecvare la un sistem deschis, cu opţiuni multiple. Din punct de vedere
al implementării însă, Curriculumul la decizia şcolii este un segment de mare noutate care a
indus o serie de disfuncţii. Primele apărute ţin de chiar politica educaţională care a redus în
fiecare an – de la lansarea Proiectului de plan cadru şi ulterior a planului cadru – numărul de
ore alocat CDŞ. Aceasta s-a întâmplat ca urmare a intervenţiei diverselor grupuri de presiune
care, prin suprimarea plajei orare, au redus posibilitatea unor tipuri de CDŞ tocmai la
disciplinele pe care încercau să le protejeze şi în numele cărora au acţionat. Alte disfuncţii au
apărut la nivelul deciziei şcolii, în momentul în care procesul de consultare s-a derulat formal,
orele de CDŞ au devenit plase de siguranţă pentru norme, iar programele de opţional au repetat
trunchiul comun.
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Dar dincolo de disfuncţii, CDŞ rămâne o realitate a şcolii de azi, realitate care şi-a
câştigat o serie de adepţi (fapt important este că printre aceştia se numără şi majoritatea
elevilor) şi care presupune starea de normalitate prin acceptarea diferenţei. Altfel spus, CDŞ
permite şi dă şansa cercetării educaţiei pe disponibilităţile şi interesele elevului.
Prin urmare, Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) reprezintă o expresie a reformei
curriculare din România, care permite flexibilizarea experienţelor de învăţare (25-35%) ale
elevilor în acord cu nevoile lor diferenţiate şi chiar personalizate. Deci, „precizează o zonă de
flexibilitate a curriculumului, de libertate pentru educatori şi elevi” (Mihai, Stanciu, 2008).
Prin dreptul de a lua decizii conferit şcolii, curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) este de fapt
emblema puterii reale a acesteia. Derivată din libertatea - oferită de planul-cadru de învăţământ
- de a decide asupra unui segment al Curriculumului naţional, această putere dă posibilitatea
definirii unor trasee particulare de învăţare ale elevilor.
Unul dintre cele mai importante elemente ale procesului de descentralizare în
învăţământul preuniversitar este Curriculum-ul la decizia şcolii. Aceasta dă posibilitatea şcolii
să-şi contureze o identitate proprie ţinând seama de nevoile locale, de interesele elevilor şi de
realităţile concrete ale fiecărei clase.
În mod normal, orele de opţional ar trebui să răspundă dorinţelor elevilor şi ar trebui să
fie alese de către aceştia prin prisma intereselor lor de cunoaştere şi nu impuse după alte criterii.
Deoarece aceste ore pot fi ţinute într-un cadru nonformal cum ar fi: în natură, în fabrici sau
ateliere, în instituţii, şi acest mediu diferit de cel obişnuit sala de clasă contribuie la sporirea
atenţiei, suscitarea interesului. Intercalarea orelor opţionale între orele clasice rup monotonia
procesului de predare-învăţare şi dau posibilitatea elevilor să-şi dea seama mai uşor de
aplicabilitatea cunoştinţelor acumulate.
Prin aceste activităţi îi învăţăm pe elevi să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul
şi să abordeze problemele într-un mod interdisciplinar, să dobândească o viziune de ansamblu
asupra vieţii, deoarece viaţa nu este împărţită pe discipline. În condiţiile actuale, în care
profesorii trebuie să creeze programe, realizând C.D.Ş., interdisciplinaritatea în cadrul unei arii
curriculare poate constitui un punct de plecare. Având în vedere cele arătate mai sus, consider
că interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie aplicat, o modalitate de gândire şi
acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a vieţii economico-sociale. Realizarea
interdisciplinarităţii presupune aportul creator al profesorului în realizare de programe, teme,
fişe de lucru, activităţi extra didactice, evaluare.
Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor
pentru a fi apţi să realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care
prilejuiesc exersarea principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea
multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii reale.
Pentru şcoalǎ, ca instituţie de cultură, opţionalele reprezintă posibilitatea conturării
identităţii proprii în raport cu alte şcoli. În plus, prin oferta pe care o face, şcoala contribuie la
punerea în aplicare a reformei curriculare însăşi.
Pentru elevi, opţionalele reprezintă posibilitatea ca ei să aleagă disciplinele pe care le
vor studia în funcţie de interesele şi aptitudinile lor sau de domeniul în care doresc să-şi
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dezvolte deprinderi şi capacitǎţi şi doresc să-şi contureze propriul sistem de atitudini şi valori,
caz în care ei vor fi motivaţi să înveţe, să participe activ la propria lor formare.
În literatura de specialitate sunt descrise trei categorii de factori care determină selecţia
şi implementarea unui curriculum la decizia şcolii: factori ce ţin de organizarea şi distribuţia
resurselor la nivelul unităţii şcolare; factori ce ţin de valorile şi credinţele celor care contribuie
la decizie în elaborarea unui curriculum; factori ce ţin de teoriile manageriale la care aderă
personalul implicat în elaborarea şi implementarea curriculum-ului (R.M. Niculescu, 2003, p.
77-78).
1.Factorii determinaţi de organizarea şi distribuţia resurselor
Resursele umane, dotările materiale, resursele financiare din interiorul unităţii de
învăţământ constituie o sumă de factori cu influenţǎ asupra curriculum-ului la decizia şcolii.
Dintre aceştia, ponderea cea mai mare o au următorii:
- Nivelul de expertiză şi nivelul de experienţǎ ale personalului unităţii şcolare: personal de
predare, personal auxiliar şi cel ajutător, la care putem adăuga nivelul de aspiraţii cu privire la
dezvoltarea profesională la fiecare categorie de personal şi la fiecare individ în parte;
- Distribuţia experienţei şi expertizei pe arii de activitate, distribuţie care poate fi echilibrată
sau nu, ceea ce are o influenţǎ deosebitǎ asupra implementării curriculum-ului la decizia şcolii
în special;
- Modul de utilizare al spaţiului, a dotărilor materiale şi a resurselor;
- Structura organizatorică a şcolii, modul de distribuţie a responsabilităţilor în interiorul şcolii;
2.Factori determinaţi de valorile şi credinţele celor implicaţi în decizia asupra Curriculumului
În procesul de elaborare, implementare şi evaluare a Curriculum-ului la decizia şcolii
sunt implicate persoane cu anumite sisteme de valori, care, deşi în esenţǎ sunt asemănătoare,
au nuanţe individuale de acceptare şi expresie. Ca urmare existǎ posibilitatea unor divergenţe
şi chiar a unor conflicte.
„Diferitele seturi de valori şi ideologii au influenţe asupra modului în care este
înţeleasǎ problematica proiectării curriculum-ului şi asupra modului concret în care se
realizează abordarea acesteia.” (R.M. Niculescu, 2003, p. 78). Altfel spus, fiecare dintre
persoanele implicate poate realiza o anume ierarhie a finalităţilor educaţionale, unii situând pe
primul palier finalităţi de ordin cognitiv, alţii de ordin moral-civic, alţii de ordin pragmatic,
tehnologic, etc.
3.Factori determinaţi de teoriile manageriale la care aderă cei implicaţi în elaborarea şi
implementarea curriculum-ului la decizia şcolii
Teoriile manageriale, mai ales teoriile legate de modalităţile de luare a deciziei,
constituie factori de importanţă majoră, deoarece specialiştii consideră că fiecare individ are o
modalitate personală de raportare la un eveniment sau la un proces, el privind lucrurile dintr-o
anumită perspectivă determinată de o anumită concepţie.
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În ceea ce priveşte managementul curriculum-ului la decizia şcolii, trebuie luată în
considerare acţiunea celor trei categorii de factori determinanţi, întrucât toţi determină nuanţe
foarte importante privind decizia asupra planificării curriculum-ului la decizia şcolii,
elaborarea propriu-zisă a acestuia, implementarea, evaluarea şi dezvoltarea curriculară.
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Tema pentru acasă, între necesitate şi povară
Prof. înv. primar Bucică Rădiţa
Prof. Gina Stavarache
Şcoala Gimnazială “Zaharia Stancu”
Roşiorii de Vede, Teleorman

Tema pentru acasă a format în rândul elevilor, dar mai ales al 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. Problema esențială este a
modului în care profesorul gestionează tema pentru acasă, importanța pe care i-o acordă
calității și cantității acesteia.
Auzim mereu în jurul nostru dezbătută problema temei pentru acasă, ba că e prea multă,
ba prea puțină, ba prea grea, că li se fură copiilor copilăria etc. 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? 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.
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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 le cere ajutorul. Sunt acei părinți care consideră că e de ajuns ceea ce
copilul face la școală, cei care își doresc mai mult timp liber pentru ei, nu să fie nevoit să se
implice în pregătirea copilului, ”că doar de aia îl dau la școală”.
În şcolaritatea mică, dependenţa copilului de familie pune problema rolului pe care
atitudinile părinţilor faţă de tema pentru acasă îl joacă în formarea atitudinii copilului faţă de
şcoală, o atitudine negativă fiind transmisibilă şi copiilor. Aceste relaţii evidenţiază necesitatea
implicării învăţătorului în ameliorarea atitudinilor părinţilor faţă de tema pentru acasă, ca
mijloc de influenţare a relaţiei copilului cu şcoala.
Momentul în care elevii trebuie să-şi facă temele este acel moment care va scoate la
iveală cel mai bogat repertoriu de emoţii negative ale acestora. Este bine ca părinţii să-i ajute
să-şi exprime sentimentele şi abia după aceea să treacă la rezolvarea temelor propriu-zise întro atmosferă emoţională mult mai relaxantă. Se mai constată că, pentru unii copii rezolvarea
temelor nu înseamnă doar munca în sine, ci înseamnă să te pregăteşti în vederea rezolvării
temelor, să verifici dacă totul a fost bine făcut. Unii copii sunt foarte dezorganizaţi. Îşi pierd
caietele, fac tot felul de lucruri în ultimul moment, amână pentru mai târziu începerea efectuării
temelor, iar când, în sfârșit, se aşază la birou să-şi facă temele, fie nu au la îndemână cartea sau
caietul care le trebuie, fie nu le scrie stiloul, fie și-au uitat la școală ceva, ori nu știu ce au de
făcut ori masa e prea înaltă, ori scaunul prea jos, le trebuie apă sau vor la toaletă, iar rezultatul
final nu e tocmai cel aşteptat. Nu e de mirare că părinţii se întreabă care este problema şi ce
este de făcut?
În general elevii buni şi foarte buni, elevii care învață la toate materiile îşi fac
întotdeauna temele la fiecare materie şi se achită de sarcini, dar aceştia sunt în genere sprijiniţi
şi controlaţi în permanenţă de părinţi. Aceștia sunt părinții care solicită învăţătorului să dea
copilului său mai mult de lucru, să-l scoată mai des la răspuns, să-l antreneze mereu în
activități. Elevii mediocri, elevii mai comozi, cei care speculează mai mult, îşi fac temele
singuri sau le copiază de la un coleg, părinţii fiind prea ocupați ca să- i intereseze această
chestiune. Când vine vorba de elevii slabi, aici intrând copiii dezinteresaţi, copiii cu un nivel
de inteligenţă mai scăzut şi nu în ultimul rând copii care nu sunt deloc controlaţi de părinţi sau
chiar sunt încurajaţi de aceştia în a se complace în situaţia existentă, aici constatăm ca tema de
orice fel nu este făcută decât în clasă, sub supravegherea educatorului sau foarte rar din proprie
iniţiativă. De aici și cele două tabere: pro și contra temelor pentru acasă, cei care solicită și cei
care se plang că au de le făcut.
Mai există un aspect al managementului temelor pentru acasă care merită evidențiat, și
anume, cantitatea și calitatea temei pentru acasă.

44

Nr. 18- iulie 2017

Suntem într-o concurență continuă pentru mult, pentru asimilarea de multe cunoștințe,
pentru a face multe într-o lecție. Avem impresia că volumul acoperă totul, dar, în această goană
după multe, uităm de diferențiere, de profunzime, și uneori chiar de calitate.
De obicei, plasat în faţa unui volum mare de teme, elevul va ignora unele dintre ele.
Insuccesul este asigurat. De aceea, tema aleasă trebuie să fie de nivel mediu pentru toată clasa
și pentru cei pregătiți pentru performanță școlară date teme suplimentare, de nivel mai ridicat
și fără caracter de obligativitate.
Alt aspect privește refuzul copilului de a face tema pentru acasă pentru că nu o înțelege
sau i se pare prea grea pentru capacitățile sale. De aceea, tema pentru acasă trebuie explicată
indiferent dacă aceasta, după părerea noastră, nu este atât 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.
Subiectul trebuie abordat şi din perspectiva tipologiei temelor pentru acasă. În funcţie de
obiectivele dominante vizate de învăţător, temele se pot grupa în categorii, cu note similare,
dar şi cu efecte pozitive sau negative similare. Astfel, V. Okoni diferenţiază temele:
1. care urmăresc fixarea cunoştinţelor însuşite în cadrul lecţiei şi care constau în învăţarea
după manual sau după notiţe;
2. focalizate pe dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor a căror formare a fost iniţiată în
orele de curs;
3. centrate pe însuşirea de cunoştinţe noi, care anticipă o lecţie ce urmează a fi predată
sau completează o lecţie deja abordată;
4. mixte, reunind două sau mai multe dintre scopurile anterior anunţate.
Ultimele două sunt de dificultate mai mare și trebuie îndrumate, ghidate de învățător (la
clasele mici) și nu puse în cârca părintelui. Rolul învăţătorului este de a asigura coerenţa dintre
tipul temelor pentru acasă la diverse discipline. Acest lucru este absolut posibil învăţătorului,
spre deosebire de profesorii treptelor gimnaziale, care coordonează toate temele pentru acasă.
Timpul efectiv de lucru, atât pentru temele orale cât şi pentru cele scrise sau practice, să nu
depăşească 45 de minute, maxim o oră la cls I, o oră – o oră și jumătate la clasa a II-a, III-a și
maxim două ore la clasa a IV-a. O analiză simplă ne permite să concluzionăm că elevul își
pregătește temele în maxim 2 ore, după programul de școală.
Îngrijoraţi, nejustificat, părinţii şi cadrele didactice caută să completeze golul de timp.
Acesta poartă de fapt denumirea de timp liber, care nu trebuie ocupată cu teme pentru acasă.
Aceste momente se confundă de către învăţători, care supraîncarcă elevul cu diverse teme,
asigurând după părerea lor succesul sau de către părinți care vor ”să-i umple timpul” pentru a
nu se ocupa de activități care i-ar putea dăuna.
Aşadar, timpul liber al elevilor poate fi gestionat de către părinte implicând copilul în
acvtivități sportive, în acțiuni familiale sau chiar comunitare care orientează şi pregăteşte
elevul pentru viaţa privată, poartă caracter de socializare, are şi un rol de responsabilitate; toate
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acestea generate de interes şi motivaţie. Se poate sugera activități de genul: lectură în
familie, spălatul vaselor, curăţarea încălţămintei, aranjarea mesei, ajutor dat celor din jur etc.
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Formarea şi dezvoltarea sentimentului patriotic prin
promovarea valorilor culturale româneşti

Prof. Stavarache Gina,
Prof. înv. primar Bucică Rădiţa,
Şcoala Gimnazială “Zaharia Stancu”
Roşiorii de Vede, Teleorman
Pentru a şti cine este, copilul trebuie să înveţe cine a fost, prin strămoşii lui, pentru a
trăi astfel sentimentul de apartenență la poporul din care face parte, pentru că prezentul poate
fi valoros numai împreună cu trecutul şi doar îmbinate reprezintă o garanție pentru viitor.
În vremurile progresului pe care îl trăim, când ştiinţa și tehnica au luat o amploare fără
precedent, asistăm cu tristeţe cum valorile culturale, veritabile documente de viaţă, pierd din
ce în ce mai mult teren. De aceea, consider că este oportun să veghem ca adevăratele comori
ale poporului să nu se piardă în negura vremurilor, din uitare sau din neglijenţă. Cadrele
didactice sunt cele dintâi care trebuie să le cunoască, să le înţeleagă, să le păstreze şi să le
transmită mai departe
Ca om, și mai ales ca dascăl, consider că orice copil trebuie educat pentru a cunoaște,
a ști, a preţui şi a continua valorile culturale primite moștenire de la străbuni.
Poporul român dispune de resurse folclorice nenumărate, precum şi de tradiţii şi
obiceiuri pitoreşti care oglindesc modul de viaţă străbun şi capacităţile creatoare ancestrale.
Necesitatea cultivării respectului faţă de cultura populară este cu atât mai stringentă cu cât
suntem invadaţi pe toate căile de comunicare de sărbători şi obiceiuri care le însoţesc provenite
din „import”. Fără a le minimaliza aportul la o cultură de tip integralist (având în vedere
integrarea Romaniei în U.E.), consider că este necesară cunoaşterea propriilor „rădăcini” din
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fragedă copilărie, fapt care face parte din preocupările pentru cunoaşterea de sine. Este nedrept
ca şcolarul mic să ia cunoştinţă doar despre sărbătorile intens mediatizate, care sunt îndeosebi
cele străine. În epoca modernă accesul la informaţie reprezintă cheia cunoaşterii, drept pentru
care consider că este datoria şcolii să completeze şi să orienteze, în mod intenţionat,
cunoştinţele oferite de mass-media cu aspectele festive specific naţionale. Optim ar fi ca celor
mici să le oferim posibilitatea de a cunoaşte înainte de toate propriile tradiţii şi obiceiuri. Mă
pronunţ pentru îmbogăţirea bagajului cultural cu elemente din tradiţiile altor popoare, cu
condiţia ca cele autohtone să nu fie eliminate. Lipsa de cunoaştere duce la intoleranţă, putând
ajunge, în mod paradoxal, la respingerea şi desconsiderarea propriilor valori tradiţionale.
Diversitatea folclorului românesc, unic în felul lui, dezvăluie copilului și frumusețile
artei populare, în al cărei conținut nu este înmănuncheată doar iscusința și strădania, ci sunt
înmănuncheate și sentimentele poporului nostru.
Şcoala oferă cadrul propice pentru a face cunoscute elevilor „comorile” poporului
român prin metode specifice, atât în cadrul curricular cât şi extracurricular. Tradiţiile şi
obiceiurile, legate sau nu de sărbătorile laice şi / sau religioase, sau făcând parte integrantă din
viaţa obişnuită a românilor de la sate (unde s-au păstrat adevăratele valori culturale) pot fi
aduse în atenţia copiilor la majoritatea disciplinelor de învăţământ.
De exemplu, la LIMBA ROMÂNĂ pot fi studiate texte de factură folclorică sau texte
culte care prezintă sărbători, obiceiuri sau meşteşuguri populare. În orele de EDUCAŢIE
PLASTICĂ pot fi realizate desene care să ilustreze costume populare, ouă încondeiate, vase
de ceramică sau covoare cu decoraţiuni tradiţionale. La orele de MUZICĂ pot fi ascultate sau
cântate melodii populare, iar la ABILITĂŢI PRACTICE se pot realiza măşti sau obiecte
decorative cu motive populare.
La baza acestor activităţi trebuie să se afle o reală cunoaştere a unor semnificaţii
profunde, nu atât atotcuprinzătoare şi ştiinţifice, cât accesibilizate şi cu aplicabilitate practică.
O diversitate de posibilităţi oferă şi activităţile extracurriculare cum ar fi:
- excursiile în zone cu tradiţii străvechi;
- vizite la muzee istorice şi populare;
- concursuri de muzică şi dansuri populare;
- vizionări de spectacole şi expoziţii;
- şezători;
- serbări.
Aplecându-ne cu dragoste spre trecutul nostru, gândindu-ne cu respect la originea
poporului român, născut creştin şi mai ales din îndatorire faţă de credinţa care ne-a plămădit şi
ne-a menţinut pe aceste plaiuri, noi trebuie să ne păstrăm cu sfinţenie, ca buni români, datinile
căci cu ele se poate reconstitui trecutul îndepărtat al poporului.
În ideea cunoașterii și păstrării pe mai departe a acestor valori, împreună cu colegii
mei, am organizat şi am desfăsurat activităţi ce au fost îndrăgite de copii şi au devenit tradiţie
în şcoala noastră.
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Colindele noastre răsfrâng ca o oglindă fidelă tot trecutul neamului. Ele arată
mentalitatea şi talentul celor ce le-au născut, viaţa lor religioasă, intelectuală şi morală, raportul
lor familial şi social.
Ascultând colindele, simţim că ele au păstrat peste veacuri ceva din candoarea
creştinismului primar, ceva din bucuria simplă şi sinceră a primilor creştini. În versurile lor
duioase şi pline de căldură se descoperă sensuri adânci ale unor trăiri religioase autentice,
bazate pe mărturia neschimbată a dreptei credinţe, realizându-se transmiterea mesajului
creştin. Ascultând colindele, simţim fiorul de sfinţenie ce vine de undeva de departe, prin
veacuri, trecând din casă în casă, din suflet în suflet. Ne aduc în suflet frumuseţea şi puritatea
copilăriei şi acele sentimente trăite atunci, când la rândul nostru eram colindători. Primim
colindele cu suflete deschise şi cu bucurie.
La fel de îndrăgite şi aşteptate ca activitățile prilejuite de sărbătoarea Crăciunului şi cea
a Paştelui sunt şi şezătorile.
Prin astfel de acțiuni, copiii şi chiar părinţii lor învaţă să preţuiască folclorul, să fie
continuatori și păstrători ai acestori valori, cu care ne vom integra în Europa. Este un motiv
intemeiat ca noi, dascălii să avem grijă ca fiecare generație de copii să cunoască tezaurul
nepreţuit ce l-au lăsat bunicii, tezaur care le arată copiilor cine sunt și care le este obârşia.
Rolul nostru, al educatorilor, este acela de a iniţia acţiuni şi de a transmite copiilor aceste
minunate valori creştine, de a-i sensbiliza în a înţelege şi îndrăgi datinile strămoşeşti, care fac
din orice român un om mai bun, mai darnic, mai înţelept. Suntem responsabili de formarea
unei generaţii de tineri educaţi în spiritual valorilor autentice, buni cunoscători ai tradiţiilor şi
specificului romanesc, interesaţi să promoveze, oriunde s-ar afla spiritualitatea românească în
forma ei autentică.
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Învăţământ preşcolar modern prin
tehnici şi metode creative

Prof. Gheorghe Maria
G.P.P. „O Lume Minunată” – Curtea de Argeş

Tot ce n-avem la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari ne este dat
prin educţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni, sau de la lucruri”
Jean Jacques Rousseau
Sistemul de învăţământ, ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna
cerinţele şi posibilităţile oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al dezvoltării
sociale. Sub impulsul cerinţelor dezvoltării sociale, sistemele de învăţământ se modifică,
tinzând spre modernizarea metodelor de predare a conţinutului, a formelor de organizare,
precum şi a formelor de colaborare, de cooperare dintre diferitele instituţii educative (familie
– grădiniţă). Majoritatea cercetărilor privind stimularea creativităţii sunt întreprinse însă din
perspectiva vârstei şcolare şi mai puţine abordează această problematică pentru vârsta
preşcolară. În practica învăţământului preşcolar românesc s-a abordat, în măsură insuficientă,
problematica stimulării potenţialului creativ, specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem
educaţional bine structurat, unde copilul să-şi formeze mai pregnant personalitatea şi propria
experienţă. Transformarea globală a şcolii româneşti din punct de vedere al finalităţilor, al
structurii organizatorice şi al pregătirii resurselor umane se extinde şi asupra învăţământului
preşcolar, ca parte integrantă a sistemului de învăţământ românesc.
Potenţialul creativ este o trăsătură ce există latent în fiecare persoană; el nu reprezintă
o variabilă constantă, putând fi dezvoltat sub influenţa unui mediu socio- educaţional
stimulativ. În condiţii prielnice, potenţialul creativ se actualizează, forma manifestă a acestuia
definind o personalitate creativă. În acest sens putem vorbi despre potenţialul creativ al
copilului de vârstă preşcolară şi de stimularea lui în vederea afirmării ulterioare prin acte
creatoare efective.
La copilul de vârstă preşcolară, remarcăm un potenţial creativ, având sensul realizării
unui produs (desen, povestire, joc), în mod firesc şi spontan. În vederea stimulării lui, am
identificat premisele psihologice ale acestui proces: am relevat particularităţile psihice ale
copilului preşcolar, am identificat domeniile în care el se manifestă creativ şi am caracterizat
structurile motivaţional - atitudinale ale copilului preşcolar, a căror stimulare, am presupus,
că ar amplifica manifestările sale creative.
Locul şi rolul central în creaţia copilului îl ocupă imaginaţia. Multitudinea creaţiilor
copiilor se datorează nu numai puterii imaginaţiei, ci ,,slăbiciunii” gândirii care, fiind
insuficient formată, nu-şi pune „cenzura” sa. Copilul imaginează şi creează multe lucruri
tocmai pentru faptul că nu cunoaşte suficient relaţiile dintre lucruri şi fenomene.
La vârsta preşcolară, identificăm multe domenii de exprimare a creativităţii copilului:
desenul, modelajul, activităţile practice, comunicarea. Astfel, jucându-se cu creionul, copilul
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obţine linii şi figuri neobişnuite, frământând o bucǎţică de plastilină descoperă forme
deosebite, ascultând poveşti, el reconstruieşte mental principalele momente ale naraţiunii, le
inversează, le amplifică sau inventează pur şi simplu altele.
Metodele active de predare-învățare – evaluare sunt modalităţi moderne de stimulare
a învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care
favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Specific acestor metode
moderne este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre
personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.
Pentru stimularea creativităţii copiilor, în procesul didactic putem folosi diferite
metode si tehnici interactive, cum ar fi:
1. Învaţarea prin cooperare;
2. Brainstorming;
3. Metoda ,,Pălăriilor gânditoare”;
4. Metoda bulgărului de zăpadă;
5. Ciorchinele;
BRAINWRITING
În cadrul activităţilor desfăşurate, am aplicat metoda BRAINWRITING, la grupa
mijlocie, tema „Când, cum şi de ce se întâmplă?”, subtema “Zâna Toamnă!”. Astfel, am aplicat
metoda în cadrul întâlnirii de dimineaţă şi am prezentat-o preşcolarilor sub forma unui joc.
Obiectivele propuse pentru această activitate au fost următoarele:
- să deseneze 3 elemente legate de tema propusă în 5 minute;
- să completeze desenul colegilor cu alte elemente;
- să se încadreze în timpul alocat activităţii.
La sfârşit, fiecare grup şi-a expus desenul şi au găsit împreună un titlu definitoriu pentru
acesta, care s-a încadrat în tema propusă „Zâna Toamnă”. Astfel, titlurile alese de copii au fost
„Bogăţiile Toamnei”, „Toamnă, toamnă bun venit” şi „Toamna în pădure”. Ţin să precizez
faptul că metoda a avut succes, aplicarea ei a stârnit interesul copiilor, le-a solicitat creativitatea
şi le-a permis să realizeze conexiuni deoarece titlurile desenelor au fost alese inspirându-se din
cântecele şi poeziile învăţate, sigur că pe parcursul activităţii i-am îndrumat şi le-am sugerat
anumite idei.
O altă metodă aplicată la grupă, a fost EXPLOZIA STELARĂ care a avut acelaşi
succes şi a activizat copiii, solicitându-le în acelaşi timp şi creativitatea. În aplicarea acestei
metode a fost nevoie şi de creativitatea mea în sensul că a trebuit să adaptez metoda în funcţie
de vârsta copiilor. Denumirea activităţii: DLC +DS -activitate integrată Tema: Zâna Toamnă
e la noi! Forma de realizare: joc didactic, convorbire Obiectiv fundamental: Sistematizarea
cunoştinţelor despre anotimpul toamna; dezvoltarea proceselor cognitive.
Obiective operaţionale:
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- să precizeze aspectele caracteristice anotimpului toamna cu fenomenele atmosferice
specifice: schimbările din natură, temperatura, durata zilelor şi a nopţilor, dezvoltarea
plantelor, activitatea oamenilor, adaptarea vieţuitoarelor;
- să pună întrebări despre lucrurile care-l interesează;
- să asculte cu atenţie când i se pun întrebări şi să poată susţine o conversaţie apelând
la cunoştinţele acumulate în anii de grădiniţă anteriori;
- să folosească expresii şi cuvinte adecvate: „anotimp bogat”, „ploios”, „iarbă veştedă”,
„panere”, „frunze ruginii”, „stol de păsări”, „livadă”, „pomi fructiferi” etc.;
Copiii vor fi aşezaţi în semicerc, li se va prezenta surpriza adusă de Zâna toamnă şi
scopul acestei surprize. Preşcolarii vor fi împărţiţi în două echipe, echipa legumelor şi echipa
fructelor şi li se va explica cum se va desfăşura jocul. Va veni pe rând, câte un copil din fiecare
grupă şi va învârti săgeata de pe roata magică, primind astfel un cartonaş cu întrebarea pe care
va trebui să o formuleze. Această întrebare va fi adresată apoi tuturor copiilor. După ce vor
veni pe rând, mai mulţi copii, îi vom cânta Zânei un cântecel de toamnă în semn de mulţumire
şi o vom saluta pe rând.
Învăţarea prin cooperare - Această metodă reprezintă o formă de învăţare în grup a
copiilor, prin interactiuni, astfel încât aceştia să poată lucra împreună, urmând ca fiecare
membru al grupului să-şi îmbogăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea
performanţelor celorlalţi membri ai grupului.
Învăţarea prin cooperare are loc atunci cand copii lucrează împreună pentru a învăţa
una şi aceeaşi problemă, pentru a explora o temă nouă sau a crea idei noi, combinaţii noi sau
chiar inovaţii autentice.
Învăţarea prin cooperare se poate aplica cu succes mai ales la temele de recapitulare,
sistematizare, consolidare, fixare, formare de abilitaţi intelectuale şi practice, pe parcursul unei
ore întregi sau secvenţial.
Ce fac copiii?
Copiii studiază individual situaţia prezentată, îşi împărtăşesc ideile, se ajută unii pe alţii
să înţeleagă şi să găsească soluţii.
Stau unii lângă alţii, explică celorlalţi ceea ce ştiu, discută împreună fiecare aspect al
temei pe care o au de rezolvat, se învaţă unii pe alţii.
Ce face educatoarea?
Asigură ambianţa propice muncii în echipă, aranjând mobilierul din clasa în mod
corespunzator. Ideale sunt grupurile în numar de 4-5 copii aşezaţi în jurul mesei. Stabileşte
criteriul de grupare şi regulile de lucru. Explică foarte clar obiectivele activităţii, specifică
timpul pe care îl au copiii la dispoziţie.
Avantajele învăţării prin cooperare:
Discuţiile în grup, ajută membrii acestuia să-şi repete şi să-şi fixeze noi cunoştinţe, să
le proceseze pe cele noi şi să-şi extindă bagajul de informaţii. Pe măsură ce membrii grupului
pun întrebări şi oferă explicaţii, ei se văd obligaţi să realizeze conexiuni logice, să-şi organizeze
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cunoştinţele, activându-li-se procesele de revizuire rapidă, care susţin procesarea informaţiei
şi mecanismele memoriei.
Aplicatie :
Poster –Pădurea
Copiii îşi verifică cunoştinţele despre pădure, realizând un poster. Ei sunt împărţiţi în
grupuri mici, fiecare grup având sarcini diferite.
-un grup desenează şi decupează vietăţile pădurii;
-un grup desenează şi decupează plantele;
-un grup desenează şi decupează casa şi pe cel ce îngrijeşte pădurea;
-un grup pregăteşte fondul planşei în culori potrivite, apoi asamblează rezultatele celor
trei grupe.
Toţi copiii analizează dacă ceea ce au realizat împreună reflectă cunoştinţe corecte şi
dacă au fost redate corespunzător.
2 .Brainstorming
Este o metodă utilizată pentru a-i ajuta pe copii să emită cât mai repede, cât mai multe
idei, fără ca, iniţial, să se considere valoarea acestora.
Este cea mai simplă metodă de a stimula creativitatea şi de a genera noi idei într-un
grup; se poate practica oral şi se foloseşte pentru a găsi cât mai multe soluţii la o problemă.
Etapele brainstormingului:
1. Se hotărăşte tema brainstormingului şi se formulează sub formă de întrebare.
2. Se comunică sarcina de lucru.
3. Se comunică regulile.
4. Se desfăşoară activitatea frontală de prezentare a ideilor.
5. Se înregistrează ideile enunţate de copii.
6. Se evaluează ideile.
Aplicaţii practice:
Întrebări adresate la diferite activităţi:
-Ce s-ar întâmpla dacă nu ar ploua niciodată?
-Ce s-ar întâmpla dacă nu am mânca fructe şi legume?
-Cum putem să ajutăm păsările iarna?
Evaluarea ideilor:
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După ce educatoarea ascultă toate ideile, împreună cu copiii stabileşte răspunsul la
întrebarea formulată.
Evaluarea nu este obligatorie, pot fi acceptate toate ideile, iar în diferite activităţi ele
pot fi confirmate sau infirmate.
În concluzie, educaţia modernă şi resursele care ne sunt puse la dispoziţie, susţinerea
părinţilor dar şi copiii care sunt tot mai creativi, mai extrovertiţi şi mai curioşi, ne ajută să
realizăm activităţi tot mai atractive, mai consistente în metode şi resurse materiale cu care se
poate jongla în aşa fel încât să răspundă nevoilor copiilor şi societăţii în care trăim.
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Primii pași în lumea cărților

Ed. Holban Georgeta,
Grădinița Bogdănești, Suceava
Grădiniţa este instituţia unde se manifestă şi sunt încurajate experienţele de debut ale
copilului în domeniul limbajului, locul în care se înregistrează primele contacte ale acestuia cu
cartea, cu limbajul scris şi, în consecinţă, locul în care sunt înregistrate şi stimulate primele
experienţe ale copilului în domeniul cititului şi scrisului. Şi, toate acestea se petrec fără a stabili
un anumit program în grădiniţă după care copiii să înveţe, la date şi ore fixe să citescă sau să
scrie. În programul zilei se găsesc destule momente în timpul activităţilor obligatorii, al
jocurilor şi activităţilor alese, sau chiar în activităţile opţionale sau cele din programul dupăamiezii, când se poate face apropierea copilului de carte şi, implicit, pregătirea pentru
activitatea de citit-scris din şcoală.
Voi exemplifica câteva sugestii de activităţi sau jocuri care au ca obiectiv principal
apropierea copilului de limbajul scris, care pot fi folosite cu succes atât în grădiniţă sau chiar
şi în primele săptămâni ale primei clase a învățământului primar:
“Centrele de interes din grupă”
În prima zi de grădiniţă copiii primesc câte un cartonaş cu numele lor înscris pe el. La
început li se atrage atenţia numai asupra literei iniţiale. În zilele şi lunile care urmează aceste
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cartonaşe vor fi folosite în diferite contexte. De exemplu, când copiii îşi aleg colţul la care
doresc să lucreze, le putem spune: “Ada, când voi arăta cartonaşul cu numele tău, înseamnă că
aş dori să mergi la Colţul păpuşii”.
Pe măsură ce evoluează, copiii îşi recunosc cu uşurinţă numele şi pot singuri să-şi
plaseze cartonaşul cu numele în diferitele zone ale clasei, stabilite de comun acord cu
educatoarea, pentru notarea responsabilităţilor, selectarea colţurilor, prezenţa la grădiniţă etc.
Dimineaţa pot fi ajutaţi să-şi aleagă colţul sugerându-le o grupare după iniţiala numelui sau
după un anumit sunet/grup de sunete inclus în numele celor care urmează să se joace sau să
lucreze împreună. De exemplu, educatoarea poate spune: “Toţi copiii care au un „C” în numele
lor să treacă la Centrul Construcții. De asemenea, se pot trece pe tablă numele a doi copii şi
educatoarea să-i roage să se grupeze astfel şi, împreună, să meargă la Centrul Bibliotecă.
“Calendarul”: Discuţiile despre vreme, trecerea timpului şi marcarea trecerii acestuia în
calendar sunt un bun prilej de cunoaştere a numelor date lunilor anului, a numelor date zilelor
săptămânii, a cifrelor care semnifică, în calendar, înşiruirea zilelor într-o lună. Copiii pot fi
antrenaţi în cursul discuţiei de dimineaţă să arate unde este scris numele lunii, numele şi
numărul zilei din săptămână etc. şi pot chiar opera cu ele dacă există posibilitatea alcătuirii
unor calendare cu elemente detaşabile. În timp, ei vor remarca amănunte de genul: “zilele în
care venim la grădiniţă se termină toate cu un “i”, “zilele în care nu venim la grădiniţă se
termină cu un “ă”, a doua şi a treia zi a săptămânii încep cu un “m” etc.
“Junalul grupei”: În urma unei experienţe comune, care i-a impresionat în mod deosebit,
educatoarea notează ceea ce copiii doresc să împărtăşească şi altora (copii de la grupele vecine,
părinţi, fraţi, bunici, vizitatori etc.). De exemplu, după remarcarea primilor fulgi de nea, stând
la fereasta clasei, minunându-se şi discutând despre aceştia, copiii sunt atraşi într-o scurtă
discuţie şi solicitaţi să gândească împreună ce ar putea “scrie” în jurnalul grupei pentru a putea
fi citit de părinţi, bunici, fraţi etc. O formulare de genul: “Fulgii mari şi pufoşi cad din cer.
Zăpada e albă şi frumoasă.” Peste câteva zile putem stabili numărul propoziţiilor scrise pe tablă
şi putem număra cuvintele din cele două propoziţii.
Extindere: Într-o altă etapă putem depista frecvenţa sunetului iniţial al numelui nostru în
cuvintele care alcătuiesc cele două propoziţii, sau putem discuta despre sunetele care
“seamănă”: p şi d, a şi ă. Oricum, trebuie să fim foarte atenţi şi flexibili şi să răspundem
intereselor şi nevoilor copiilor la momentul respectiv. Aşadar, nu vom ezita să mergem în
direcţia în care ne conduc copiii, chiar dacă noi gândiserăm altfel această etapă.
“Catalogul grupei”: În primele zile de grădiniţă, în perioada de acomodare, educatoarea va
putea, în funcţie de preferinţele copiilor şi de modul în care ei se comportă, să le sugereze mai
multe “nume”, care să-i reprezinte şi pe care ei, ca grup, ar putea să le poarte. Dintre acestea
copiii vor alege unul şi, împreună cu educatoarea, vor stabili care va fi modalitatea de ilustrare
a numelui respectiv. Spre exemplu, dacă numele ales este “Grupa merelor roşii”, pentru că lor
le plac foarte mult merele sau pentru că se gândesc să promoveze la nivelul unităţii principiul:
“Un măr pe zi = sănătate”, pe uşa clasei sau pe un perete aproape de uşă, la nivelul copiilor, se
poate lipi un copac cu mere roşii pe crengi. În interiorul merelor copiii îşi vor pune poza, sau
un autoportret realizat de ei înşişi şi, ulterior, chiar numele lor scris. Dimineaţa, după ce se face
prezenţa, copiii pot fi invitaţi să meargă la copac şi să verifice singuri cine lipseşte, având ca
puncte de reper fie numele scrise al colegilor, pe care ei l-au reţinut mai uşor, fie doar pozele
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colegilor, pe care în timp le vor asocia cu numele scrise. În aceeaşi măsură copiii pot fi
implicaţi să noteze, împreună cu educatoarea, pe un catalog al grupei, gen tabel, ataşat
copacului despre care vorbeam, prezenţele şi absenţele cu A şi P.
Într-o altă etapă copiii pot fi antrenaţi în a reda, folosindu-se de acelaşi principiu,
familia restrânsă sau lărgită şi să coreleze poza cu numele, să depisteze relaţiile dintre aceştia,
să-şi explice diferenţele de vârstă etc. Evident, în acest caz, numele şi gradele de rudenie pot
fi scrise chiar de către copii, cu ajutorul educatoarei, începând cu iniţiala numelui şi, treptat,
cu celelalte litere care o urmează. Totul cere timp, răbdare şi respectarea ritmului individual al
copilului şi a interesului pe care acesta îl manifestă pentru limbajul scris la un moment dat
(moment care nu poate fi impus şi nici stabilit cu exactitate de altcineva, decât de către copil).
Alte sugestii:
Activităţile muzicale sau rimele sunt şi ele ocazii deosebite prin care se poate face
apropierea copilului de citit. Poezioara sau cântecelul (cel puţin refrenul) se pot scrie pe o coală
mare, în prezenţa copiilor. Cuvintele vor fi urmărite de copii, în timpul recitării/scandării cu
un arătător.
Centrul tematic este locul unde, neapărat, copilul va găsi cel puţin o carte cu poveşti,
legată de tema proiect a săptămânii (perioadei). Aşadar, aici i se va citi, aici va “citi” singur la
rândul lui, urmărind imaginile şi textul, aici va discuta despre ele etc. Ocazional, un părinte/un
bunic/un frate poate fi antrenat în acest joc “de-a cititul”, ajutând copilul să se iniţieze în tainele
lecturii.
Etichetarea mediului, împreună cu copiii, reprezintă un bun prilej de familiarizare a
copilului cu limbajul scris şi de utilizare a acestuia în contexte adecvate vârstei. Se recomandă,
de asemenea, ca etichetele să fie scrise de către educatoare, în prezenţa copiilor, la
recomandarea lor şi chiar dictate de ei. În plus, etichetarea trebuie să se facă treptat, pe măsură
ce copiii descoperă un nou obiect în clasă sau utilitatea unei zone sau a unui spaţiu al clasei, în
ideea de a nu încărca prea mult clasa cu etichete. Pe măsură ce unele cuvinte devin cunoscute
şi se constată asimilarea formei scrise a acestora, etichetele pot fi îndepărtate.
Pe măsură ce apropierea de citit-scris se face simţită, la colţurile amenajate în clasă
(“Colţul păpuşii”, “Jocul de rol”, “Artă”, “Construcţii”, “Ştiinţă” etc.) educatoarea poate
solicita copiilor “să completeze” reţete, liste pentru cumpărături, file de jurnal sau fişe cu
observaţii legate de experimentele efectuate etc.
Activități în cadrul proiectului educațional “Să citim pentru mileniul III”.
Proiectul național „Să citim pentru mileniul III” are ca scop stimularea interesului pentru
lectură în perioada preșcolarității în vederea adaptării cu ușurință la cerințele învățământului
școlar, prin activități care să contribuie la apropierea copiilor preșcolari de carte și de cuvântul
scris, la formarea unor atitudini de grijă și respect față de carte, la îmbunătățirea comunicării
orale și stimularea interesului pentru citit-scris.
Desfășurarea de activități specifice în cadrul proiectului, care să vizeze alfabetizarea
continuă a copilului preșcolar, s-a dovedit a fi o necesitate, lucru impus de progresul rapid al
societății, de satisfacerea curiozității copiilor, de integrare optimă a acestora la cerințele școlii.
Cartea trebuie să devină prietena copilului de la cea mai fragedă vârstă. Ea îl ajută să parcurgă
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căile cunoașterii, de la concret la abstract, de la intuiție la reprezentare și fantezie. Cu ajutorul
ei, copilul intră în posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorința de a descoperi
realitatea înconjurătoare, ea însăși fiind o lume.
Deprinderile de citit-scris, acumulate prin activitățile de lectură, sunt instrumente prin
intermediul cărora este posibilă dobândirea de cunoștințe noi, formarea și dezvoltarea
celorlalte competențe cuprinse în curriculumul preșcolar.

Câteva soluții pentru încurajarea timpurie a lecturii:
1. Citiți-i de mic
2. Mergeți împreună la librărie
3. Cumpărați jocuri și jucării care au legătură cu cărțile
4. Mergeți la teatru /cinema
5. Începeți un club de lectură pentru plușuri
6. Înregistrați progresul celui mic
7. Umpleți-i camera de cărți

Bibliografie:
- Dumitrana, Magdalena - Educarea limbajului în învățământul preșcolar (vol.I) - Comunicarea
orala, Editura Compania, București;
- Dumitrana, Magdalena - Educarea limbajului în învățământul preșcolar(vol.II) - http://blog.okian.ro/2015/06/09/lasati-copiii-sa-citeasca/
http://www.copilul.ro/comunicare-copii/educarea-copiilor/Cum-sa-dezvolti-capacitatea-delectura-a-copilului-10-sfaturi-care-nu-dau-gres-a17896

Modalităţi de dezvoltare a gândirii laterale a copiilor în grădiniţă
Prof. înv. preşc. Godiciu-Runcan Ileana-Maria, G.P.P.Nr. 3, Sebeş
Prof. înv. preşc. Muntean Maria-Cristina, G.P.P.r. 3, Sebeş
Gândirea laterală este un concept dezvoltat pentru prima dată de Edward de Bono, în
1967. El a definit-o drept un obicei şi o atitudine deliberată a minţii ce urmăreşte generarea de
idei noi prin depăşirea unor bariere impuse de gândirea logică. Acest tip de gândire nu elimină
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gândirea logică, ci o completează, prin interpretări diferite, surprinzătoare a unor situaţii. Prima
dată a fost aplicată în marile companii ce urmăreau supremaţia în domeniul lor de activitate,
conştientizând că pot face acest lucru doar dacă gândesc altfel. Spre deosebire de gândirea
verticală ce pune accent pe justificarea fiecărui pas pe care îl facem pentru a rezolva o
problemă, pe succesiunea logică a paşilor respectivi, gândirea laterală nu ţine cont de acest
aspect, ci se concentrează pe direcţia în care duce informaţia. Scopul gândirii laterale nu e a
avea dreptate pe parcurs, ci la final, pe când gândirea logică urmăreşte să nu depăşească
tiparele, să nu greşească.
Deşi gândirea laterală se confundă uneori cu creativitatea, cele două sunt totuşi diferite:
pe când creativitatea se observă în rezultat, gândirea laterală este descrierea unui proces. A
gândi diferit nu e sinonim cu a gândi creativ. Cu toate acestea gândirea laterală contribuie, la
fel ca şi în cazul gândirii logice, la dezvoltarea creativităţii.
În sistemul de învăţământ suntem puţin familiarizaţi cu această sintagmă, pe care
obişnuim să o înlocuim cu conceptul de creativitate sau imaginaţie, totuşi gândirea laterală a
copiilor este de multe ori activată fără să ne dăm seama. O modalitate prin care facem acest
lucru este atunci când folosim metodele active, metode ce încurajează copiii să elaboreze cu
încredere cât mai multe şi diferite idei. Metodele activ-participative, ce potenţează gândirea
laterală şi pe care le putem utiliza în grădiniţă, sunt multiple. În continuare vom exemplifica
situaţii care au contribuit la dezvoltarea gândirii laterale a copiilor prin utilizarea următoarelor
metode: brainstormingul, metoda pălăriilor gânditoare, explozia stelară, metoda cubului,
metoda ciorchinelui, metoda caruselul, metoda patru colţuri, metoda bulgărelui de zăpadă;


Brainstormingul:

Una dintre metodele active prin care se dezvoltă gândirea laterală deoarece se manifestă prin
generarea de idei diferite pentru rezolvarea unei probleme este Brainstormingul. Brainstorming
se şi interpretează drept „asaltul de idei”. Este una dintre cele mai utilzate metode active în
grădiniţă, copiii fiind solicitaţi să găsească, fără teama de a greşi, soluţii la diferite probleme.
Ca şi exemplu vom da situaţia în care, fiind întrebaţi cum va ajunge Moş Crăciun la ei dacă nu
mai are sanie, copiii au răspuns:
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-

Renul Rudolf face o vrajă cu nasul;

-

Cheamă un taxi;

-

Le trimite prin poştă;

-

Împrumută sania elfilor;

-

Repară;

-

Face o altă sanie;

-

Face o magie ca să ajungă;
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Metoda exploziei stelare:

Este o metodă ce încurajează generarea cât mai multor idei cu ajutorul a 5 steluţe cu
întrebări: „Cine?”, „Ce?”, „Unde?”, „Când?”, „De ce?”;
Este folosită cu succes în grădiniţă în asociere cu material intuitiv, astfel stimulânduse gândirea preşcolarilor care reuşesc mai uşor să formuleze întrebări şi răspunsuri. Temele la
care poate fi aplicată această metodă sunt multiple, vom da însă aici un exemplu din activitatea
cu tema: „Insecte”. Pe baza imaginilor cu insecte copiii, cu ajutorul celor cinci întrebări de pe
steluţe, au formulat întrebări şi răspunsuri diverse precum:

-

Cine mănâncă polen din flori? – albina, fluturele;

-

Cine cântă toată vara? – greierele, cosaşul...;

-

Ce insecte zboară? – albina, buburuza, musca, ţânţarul...;

-

Unde locuiesc insectele? – în stup, în muşuroi...;

-

De ce cântă greierele? – fiindcă îi place muzica, pentru ca să le distreze pe celelalte
insecte, aşa munceşte el, pentru că e talentat;

-

Când ies insectele la lumină? – vara, când e soare...;



Metoda pălăriilor gânditoare:

E o metodă ce vizează generarea de idei din mai multe puncte de vedere prin
interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte
o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor
interpreta astfel rolul specific fiecărei pălării. Pălăria albă informează, pălăria roşie spune ce
simte, pălăria galbenă face aprecieri pozitive, cea neagră identifică erori, pălăria verde
generează idei noi, iar pălăria albastră concluzionează, clarifică. Cu ajutorul acestor pălării
copiii formulează şi organizează idei despre o temă din mai multe puncte de vedere.
Ca exemplu din activitatea la grupă, vom da cazul poveştii „Ursul păcălit de vulpe”.
Primind cele 6 pălării, copiii au interpretat roluri specifice pălăriei pe care o aveau. Astfel,
pălăria albă a povestit ce s-a întâmplat cu cele două personaje, pălăria roşie şi-a exprimat mila,
dar şi ironia faţă de urs, precum şi supărarea pe vulpe, pălăria galbenă a încercat să facă
aprecieri pozitive spunând că ursul nu şi-a pierdut decât coada şi că el poate pescui cu labele,
cea neagră a criticat-o pe vulpea şireată, care putea să îi dea şi ursului un peşte şi pe ursul care
a fost lacom, pălăria verde s-a gândit că poate, a doua zi, va trece iar o căruţă din care vor cădea
peşti, pe care îi va putea lua ursul, iar pălăria albastră a concluzionat că toate păţaniile ursului
s-au întâmplat din cauza lăcomiei şi prostiei lui.
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Este o metodă prin care se explorează o situaţie din mai multe perspective, oferind
copiilor posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi
integratoare. Cerinţele de pe cub: descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează
nu fac altceva decât să îi ajute pe copii să abordeze o problemă din mai multe puncte de vedere,
să genereze astfel idei din mai multe perspective, toate ideile contribuind, până la urmă, la
consolidarea şi clarificarea cunoştinţelor despre o temă, la rezolvarea unei probleme.
Ca şi exemplu, în cadrul proiectului tematic „Toamna”, prin această metodă, am
consolidat şi evaluat legumele şi fructele specifice anotimpului. Astfel, copiii au descris, au
comparat, au analizat legume şi fructe, au explicat ce se poate prepara din ele (aplică), au
argumentat de ce le plac sau de ce nu le plac anumite legume sau fructe sau de ce e bine să le
consumăm şi şi-au exprimat ideile care le vin în minte când se gândesc la fructe şi legume
(asociază).
Cele şase feţe ale cubului nu au făcut, până la urmă, decât să sintetizeze informaţiile despre
temă, ajutându-i pe cei mici să o privească din mai multe puncte de vedere.


Metoda Caruselul:

Împărţiţi în 3-4 grupuri, copiii realizează câte un poster pe o temă dată. Când toate
grupurile au terminat posterele, ele se expun pe pereţi, ca întru-un muzeu. Pe rând, fiecare grup
trece prin faţa posterelor, completând şi făcând observaţii asupra acestora. La finalul turului
galeriei fiecare grup îşi reexaminează posterul. Scopul nu este de a critica, ci de a exprima alte
puncte e vedere.
Exemplu: la finalul proiectului tematic „Vara” copiii au avut de realizat postere, în care au
integrat elementele pe care le-au socotit specifice acestui anotimp: flori, insecte, pomi, soare,
iarbă, etc. Discuţile ulterioare i-au ajutat să înţeleagă ce alte elemente puteau fi integrate în
poster.


Metoda bulgărelui de zăpadă

Este o metodă în care se împletesc activitatea individuală cu activitatea pe grupe în
vederea rezolvării unei sarcini. Metoda presupune mai multe etape. În prima fază se expune
problema, în faza a doua copiii caută individual, apoi în perechi și în cele din urmă pe grupuri
mai mari, timp de câte 5 minute soluții la problema expusă. La sfârșit grupurile își prezintă
soluțiile și se stabilesc concluziile. Metoda are avantajul că implică activ copiii, le dezvoltă
motivația, încrederea în ei, îi stimulează să caute soluții, să coopereze.
Ex. În cadrul unei activităţi matematice copiii au fost întrebaţi: „Cum poţi măsura lungimea
unei mese fără a folosi rigla?” După ce au căutat soluţii individual, apoi în perechi şi în cele
din urmă, în grupuri, preşcolarii au oferit următoarele răspunsuri: cu o sfoară, cu un fular, cu
cu o carte, cu palma.


Metoda patru colţuri:

Se fac 4 afirmaţii despre o temă. Fiecare afirmaţie va fi dezbătută într-un colţ al
camerei. Se formează spontan grupuri care discută şi dezbat afirmaţia din colţul în care s-au
aşezat. La final se discută în plen şi se trag concluziile.
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Exemplu: La tema despre „Mări şi oceane” le-am adresat copiilor 4 întrebări referitoare la
relaţia dinre om şi mare: „Este marea duşmanul omului?”, „Este omul duşmanul mării?”, „Cum
îşi manifestă marea prietenia pentru om?”, „Cum îşi arată omul respectul pentru mare?”. Copiii
au discutat pe grupuri, apoi frontal au concluzionat că sunt situaţii când omul şi marea sunt
antagonici (când e furtună, când omul poluează marea), dar, în general ei se înţeleg (marea
oferă peşti, călătorii cu barca şi vaporul, băi...).


Metoda ciorchinelui:

Această metodă implică exprimarea de idei legate de o temă, idei între care se stabilesc
conexiuni. E o modalitate de a realiza asociaţii între aceste idei şi de a descoperi noi sensuri
ale acestora. Pentru asta se fac anumiţi paşi: se dă mai întâi o noţiune nucleu, se notează toate
sintagmele la care se gândesc participanţii, se leagă ideile cu ajutorul unor linii, se formulează
apoi alte idei, care decurg din cele anterioare şi tot aşa până la epuizarea ideilor. Ca şi reguli:
orice idee e acceptată, nu se fac critici, notăm tot ce ne trece prin minte.
Exemplu: Tema: „Toamna” S-a trecut în centrul unei foi noţiunea: „Toamna”. Copiii au
enumerat categorii de elemente abordate în cadrul proiectului tematic despre toamnă: fructe,
legume, flori, fenomene, munci de toamnă. Pentru fiecare categorie s-au enumerat alte
elemente specifice: pentru flori – crizanteme, tufănele, dalii, brânduşe...., legume-varză, ceapă,
usturoi..., fructe – mere, pere, nuci, prune.... fenomene – ceaţă, nor, ploaie..., munci – cules,
prepararea unor produse, vânzare la piaţă....
Metodele expuse mai sus sunt doar un mănunchi din totalul celor pe care educatoarele
le pot folosi pentru a stimula copiii să cerceteze, să investigheze, să caute soluţii, dar şi să
accepte idei diferite de ale lor, să îşi dezvolte:
- atitudini de participare activă (copilul e activ, răspunde la întrebări, pune întrebări);
- capacităţii de a aplica strategiile de învăţare însuşite în situaţii diverse;
- capacităţii de a înţelege;
- gândirea laterale (copiii au propriile interpretări, oferă sugestii);
Rolul nostru, al educatoarelor, este acela de a conştientiza importanţa acestei gândiri şi
de a crea cât mai multe situaţii prin care să-i obişnuim pe cei mici să depăşească normele unei
gândirii supuse normelor şi regulilor. Putem face asta cu ajutorul acestor metode, dar şi prin
orice situaţie-problemă care invită copiii să gândească liber şi să găsească soluţii: discuţii pe
diferite teme, poveşti create de copii pe baza unui început dat sau dându-le posibilitatea să
creeze (deseneze, picteze, modeleze, construiască...), obiecte, colaj şi alte produse din
materiale variate, fără a-i constrânge cu reguli şi indicaţii.
Bibliografie:
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Îmbunătăţirea competenţelor de lectură în
învăţământul primar
prof. înv. primar Gîţă Mirela,
Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galaţi
Trăim într-o societate în care interesul pentru lectură al tinerilor pe care îi formăm este
din ce în ce mai scăzut, în principal din cauza avalanșei de informații provenită din mass media,
a dezvoltării fără precedent a tehnologiei care atrage tot mai mult atenția tinerilor și nu oferă
întotdeauna cele mai bune soluții pentru problemele lor. Lectura ocupă un loc important în
devenirea umană și în formarea personalității. Ea trebuie să fie o necesitate, și nu o obligație,
așa cum este percepută de unii tineri astăzi.
Cartea este cel mai la îndemână, mai comod instrument de învăţare. Un învăţământ
bine conceput presupune frecventarea zilnică a cărţilor. Metodele active ale pedagogiei
contemporane fac din această frecventare o necesitate absolută la toate nivelurile de învăţământ
pentru profesor ca şi pentru elev. Nici unul, nici altul nu se pot mulţumi astăzi doar cu
manualul şcolar, nu pot fi omul unei singure cărţi. Încă din copilărie trebuie creat gustul
pentru lectură şi afirmată legătura care există între ea şi instrucţie.
A îndrăgi cititul înseamnă a dori şi a vrea să cunoşti un limbaj mai elaborat şi deci a-ţi
însuşi fundamentele unui raţionament solid, a putea să gândeşti singur și solid. Lectura nu este
numai o tehnică de învăţare şi un ansamblu de mecanisme mentale, dar şi un instrument
principal de însuşire a ştiinţei şi oricărei culturi personale. Robert Escarpit vorbeşte despre
necesitatea prelecturii, acea fază în care preşcolarii, chiar dacă nu ştiu să descifreze încă un
text, trebuie învăţaţi să contacteze cartea. Alt autor Jean Hassenforder numeşte ludoteca acel
spaţiu creat de educatori care să adune laolaltă jucăriile, activităţile cele mai variate de
organizare a timpului, alături de cărţi. Cercetătorul Raymond S. Moore vede cauza unei
întârzieri în dezvoltarea intelectuală tocmai prin faptul inexistenţei, în unele familii a aşa
numitului limbaj elaborat şi al persistenţei limbajului restrâns, compus din semne sau expresii
scurte, în ultimă instanţă a lipsei cărţilor ori povestirilor spuse, care dezavantajează pe unii
copii, faţă de cei provenind din familii în care predomină primul tip de limbaj.
Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor
educaţionali (familia şi scoala), o muncă ce presupune perseverenţă, răbdare, voinţă. Printr-o
strânsă colaborare între şcoală şi familie, copiii vor reuşi să descopere bucuria lecturii şi să
aleagă din fiecare text citit ceea ce este esenţial şi util. 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.
Modalităţi de abordare a lecturii
Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni,
făcânduse 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 implică:
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-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, a imaginaţiei, a capacităţii de
exprimare corectă şi expresivă.
Prin lectura elevilor la clasele primare se urmăresc finalitățile: 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,
îmbogăţirea şi dezvoltarea sentimentelor într-o gamă complexă, cunoaşterea şi înţelegerea
valorilor etice, cultivarea sentimentelor, convingerilor, comportamentelor morale, dezvoltarea
gustului estetic, îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii creative,
formarea idealurilor etice şi estetice, dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în
conexiuni interdisciplinare, lărgirea orizontului imaginativ, al capacității de imaginare a unor
universuri posibile, ca o anticipare a lumii viitorului.
În fond, ţinta finală a studiului lecturii în şcoală este de a forma cititori activi pe tot
parcursul vieţii. În acest sens, prin studiul literaturii în şcoală, elevii ar putea să înţeleagă mai
bine lumea şi să se înţeleagă în altă lumină pe ei înşişi, ar putea să-şi formeze repere culturale
şi estetice şi să valorizeze arta ca pe o formă de comunicare şi de cunoaştere care-i ajută să-şi
dezvolte propria personalitate.
Odată cu noile programe, conceptul de text a căpătat accepţii mai largi. Motivul acestei lărgiri
a noţiunii de text este legat de faptul că, în general, înainte de a fi cititori de literatură sau
concomitent cu această postură, suntem cititori într-un sens mai larg. Aceasta nu înseamnă
altceva decât faptul că şcoala se deschide spre nevoile diverse şi pragmatice ale lecturii,
incluzând în aria ei de preocupări şi formarea de competenţe pentru înţelegerea acelui tip de
de texte cu care venim cel mai des în contact (articole din reviste, publicitate etc. ). Aşadar,
dascălul trebuie să îndrume elevii spre a-şi forma competenţele de lectură.
Modalităţi de abordare a textului sau căile de acces pe care le putem folosi la clasă:
Abordarea ilustrativă- (lectura unui text ilustrativ pentru un anumit gen, extragerea
împreună cu elevii a trăsăturilor marcante ale textului);
Abordarea centrată pe punctele tari ale textului- (identificarea elementelor cheie
pentru interpretarea textului, optiuni/ alternative interpretative);
Abordarea retoric-argumentativ - (identificarea elementelor specifice discursului de
tip argumentativ, analizarea acestora);
Abordarea problematizantă- (pornind de la elementele surpriză ale textului);
Abordarea tabulară- (identificarea paradigmelor semantice ale textului/ câmpuri
sematice/lexicale, corelaţii în plan denotativ/conotativ);
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Abordarea din perspectiva comunicativă - (identificarea rolurilor de comunicare,
interpretarea mesajului ca act de comunicare);
Abordarea structurală- (analiza pe niveluri de organizare a textului; fonetic,
morfosintactic, semantic corelații între observaţiile făcute pe diversele paliere ale analizei);
Abordarea lineară- (la prima lectură şi la relectură- progresie textuală, conştientizarea
aşteptărilor, anticipări, formarea macrostructurilor comprehensive, feed-back-uri)
Ţinând cont de ceea ce spunea Freinet referitor la „Problema principală a educaţiei
rămâne nu atât conţinutul învăţământului cum s-ar crede astăzi, cât modul de a provoca setea
de cunoaştere a copilului...’’, rămâne ca noi, dascălii, să găsim cele mai potrivite modalităţi de
eficientizare a demersului didactic, astfel încât să stimulăm apetitul de lectură al elevilor.
Abordarea lecturii rămâne aşadar o provocare şi este de la sine înţeles că rolul
profesorului este esenţial în a găsi soluţii, mai mult sau mai puţin inovative, pentru a-i face pe
elevi să descopere că citind lumea devine mult mai frumoasă. Primul pas constă în motivarea
elevilor pentru lectură, prin metode moderne, active, prin proiectarea unor activităţi
interesante, care să-i transforme pe elevi, din cititori neimplicaţi, dezinteresaţi în cititori activi,
curioşi, care să intuiască magia lecturii. Rolul cadrului didactic este de a încuraja elevul să
vorbească despre impresiile de lectură şi să le descrie folosind registrul emoţional, de a
propune, pornind de la text, activităţi care să stimuleze gândirea autonomă, reflexivă şi critică
a elevilor în raport cu textul, să valorifice creativitatea şi să stimuleze imaginaţia.
Se poate observa 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. Este foarte important ca elevul să conştientizeze că în lectură nu viteza contează,
ci înţelegerea justă şi deplină a textului, memorarea elementelor esenţiale, capacitatea de a
reproduce ceea ce au reţinut ori de câte ori e nevoie. Cei care se apleacă asupra fiecărui cuvânt,
a fiecărei fraze pentru a descoperi profunzimea, fac o lectură activă. Dezvoltarea capacității de
comprehensiune este cea mai importantă etapă în formarea unui bun cititor.
Un elev, care iniţial nu are nicio atracţie pentru lecturã, pe mãsurã ce acumulează
cunoştinţe care îl interesează, şi, pe baza lor dobândeşte capacitãţi și competenţe pe care nu şi
le-ar fi bãnuit, va trece de la motivaţia extrinsecă, la cea intrinsecã, satisfacţia fiind produsul
al însãşi activitãţii de învãţare. Trebuie dezvoltată motivaţia intrinsecă la elevi, ţinând cont de
faptul cã dirijarea motivaţiei în clasă e o „artă”: cere intuiţie, dar și experienţă. Interesul pentru
lectură se poate stârni prin demonstraţia cã aceasta este o sursã de informare, dar şi o sursă de
plăcere.
În toate demersurile pe care le întreprindem pentru formarea de priceperi şi deprinderi
de receptare a textului scris trebuie avută în vedere necesitatea nu atât cantitativă a lecturii, cât
calitatea receptării şi caştigul în ceea ce priveşte simţul estetic, universul intelectual, dragostea
pentru lectură. Şcoala are menirea de a forma un lector competent, dar şi un cititor care să-şi
formeze gustul propriu pentru lectură, astfel încât să devină un cititor activ pe tot parcursul
vieţii.
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Specificul strategiilor predării integrate
prof. înv. primar Hariga Mihaela-Beatrice,
Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani
Strategia didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să
acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile, deprinderile,
aptitudinile, sentimentele şi emoţiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu complex şi circular
de metode, tehnici, mijloace de învăţământ şi forme de organizare a activităţii, complementare,
pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficienţă
a învăţării.
Principiile care stau la baza construirii strategiilor didactice interactive valorificate de
modelul predării integrate sunt:


elevii îşi construiesc propriile înţelesuri şi interpretări ale instruirii.



scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse.



sunt promovate alternativele metodologice de predare-învăţare-evaluare.



Sarcinile de învăţare vor solicita
multidimensionale ale realităţii.



evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, integrând metode alternative
de evaluare.



sunt promovate învăţarea prin descoperire şi rezolvarea de probleme.

informaţii

trandisciplinare

şi

analize

Dezideratele de modernizare și de perfecționare a metodologiei didactice în viziunea
propusă de predarea integrată, se înscriu pe direcțiile sporirii caracterului activ al metodelor de
învățământ, în aplicarea unor metode cu un pronunțat caracter formativ, în valorificarea noilor
tehnologii instrucționale (e-learning), în contaminarea și suprapunerea problematizării asupra
fiecărei metode și tehnici de învățare, reușind astfel să se aducă o însemnată contribuție la
dezvoltarea întregului potențial al elevului.
Analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, Ioan
Neacşu afirmă că ,,educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea
eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă.”(1990, p.12)
Metode de predare ale profesorului pot fi convertite de către elevi în metode de învăţare
deoarece metodele de predare induc şi învăţarea.
Unele dintre cele mai productive strategii și metode de predare integrată, recunoscute ca
promotoare a unei învățări autentice – eficiente:
1. Învăţarea prin dezbatere
Este o metodă de învăţământ care constă în prezentarea unor întrebări, teme, probleme,
etc., care sunt supuse spre analiză şi soluţionare unei clase, unui grup, etc. Stimulând iniţiativa
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şi participarea fiecăruia la obţinerea rezultatului, această metodă presupune intervenţia
educatorului, care schiţează paşii necesari şi coordonează părerile şi soluţiile participanţilor,
dirijându-le spre obţinerea rezultatului adevărat.
2. Învăţare prin problematizare
Este o metodă de învăţământ de tip euristic, folosită în procesul de învăţământ cu scopul
de a declanşa activitatea independentă a elevului, gândirea şi efortul personal al acestuia.
Problematizarea sporeşte considerabil eficienţa lecţiilor, deoarece antrenează multilateral
elevul (gândire, fantezie creatoare, acţiune, etc.). Problematizarea este aplicată în predarea
oricărui obiect de învăţământ, în funcţie de scopul instructiv sau educativ urmărit, de specificul
disciplinei respective şi de nivelul de dezvoltare psihică şi socială a elevilor. Problematizarea
se înscrie printre coordonatele esenţiale ale modernizării învăţământului, în toate etapele şi la
toate nivelurile, stimulând creativitatea cadrelor didactice, a elevilor şi studenţilor.
3. Învăţarea prin cercetare
Metodă de învăţământ care implică participarea directă şi activă a elevului sau
studentului împreună cu profesorul la cercetarea ştiinţifică, la descoperirea adevărului, la
refacerea procesului ştiinţific de constituire a cunoştinţelor. Autoritatea didactică a transmiterii
informaţiei ,,ex cathedra”, a comunicării rezultatelor, a cunoaşterii sub formă de ,,concentrare”
este înlocuită prin cooperarea ştiinţifică pentru demonstrarea experimentală a adevărurilor.
Fiind o puternică sursă de motivaţie, metoda învățării prin cercetare ameliorează natura relaţiei
dintre profesor-elev şi dezvoltă capacitatea muncii independente, probitatea şi inventivitatea
celui ce învaţă şi cercetează pentru autorealizarea sa, pentru descoperirea şi demonstrarea
adevărurilor ştiinţifice.
4. Învăţarea prin rezolvare de probleme
Problema reprezintă un obstacol sau o dificultate cognitivă care implică o necunoscută
(sau mai multe) şi faţă de care repertoriul de răspunsuri câştigat în experienţa anterioară apare
insuficient sau inadecvat (I.Radu, 1991). Spaţiul problemei este construit de structurile
cognitive ale elevului, o problemă putând fi înţeleasă şi soluţionată diferit în funcţie de subiect.
Elevul poate fi implicat într-un proiect sau poate primi o temă de cercetare care să însemne
soluţionarea unei probleme reale. Profesorul va sprijini elevii în formularea de probleme și
întrebări, va coordona procesul de rezolvare a acestora individual și în grup. În procesul de
învățare prin rezolvare de probleme sunt parcurse următoarele etape: comunicarea, formularea
problemei/situației problemă; îndrumarea elevilor prin cunoașterea datelor, comparații,
exemplificări etc. pentru formularea unor alternative de soluționare; decizia, selectarea
alternativei de rezolvare; rezolvarea problemei prin aplicarea soluției găsite și verificarea
rezultatelor.
5. Învăţarea prin descoperire
Promovează metode de învăţământ de tip euristic, care implică un ansamblu de operaţii
privitoare la conceperea şi organizarea lecţiei în care elevul, sprijinit de profesor, descoperă cu
propriile forţe intelectuale explicaţia şi semnificaţia unui fenomen sau proces, legile, cauzele
şi esenţa acestora. Prin învăţarea prin descoperire nu se prezintă doar produsul cunoaşterii, cum
se întâmplă în cazul metodelor tradiţionale, ci se pune accentul pe căile prin care se ajunge la
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acest produs, la metodele de cunoaştere şi înregistrare. J. Bruner consideră că principala cale
de educare a gândirii ştiinţifice a elevilor este instruirea bazată pe descoperire, care trebuie să
ducă la învăţarea structurală. Această învăţare structurală este implicată mai ales în predareaînvăţarea interdisciplinară. J. Bruner (1970, pag. 53) arată: „Există câteva idei care revin adesea
în mai toate ramurile ştiinţifice. Dacă cineva şi-a însuşit bine, în generalitatea lor, aceste idei
într-un domeniu, el le va asimila mai uşor, când le va întâlni sub o altă formă, în alte domenii
ale ştiinţei".
5. Învățarea pe bază de proiect
Proiectul reprezintă un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care
se urmăreşte integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în
conţinuturi noi, aplicabile în practic, o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la
propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică
în acelaşi timp. Prin implementarea metodei proiectului se poate realiza înţelegerea şi
producerea unor raţionamente autentice, devenind astfel participanţi activi în viaţa comunităţii.
Învăţarea bazată pe proiecte este un model educaţional centrat pe elev, care oferă un
mediu integrator pentru diverse discipline şi abilităţi, anterior distincte. Ea oferă copiilor
posibilitatea de a se afla în situaţii practice, concrete, reale sau similare realităţii, în care trebuie
să-şi folosească şi să-şi dezvolte competenţele, să identifice şi să examineze noi informaţii, să
integreze noi cunoştinţe, prin aplicare şi exersare, să-şi împărtăşească experienţa, să se
adapteze specificului şi cerinţelor lucrului în echipă, să-şi susţină produsele activităţii şi să-şi
probeze competențele și să demonstreze performanţele. Alegerea acestei metode poate fi
argumentată prin: proiectul poate fi încorporat în curriculumul pentru vârstele timpurii pentru
că răspunde unei nevoi intrinseci de formare cerută de specifiul profilului psihologic al acestor
vârste; proiectul are o structură integrată și o proiectare temporală care ajută educatoarea să –
şi organizeze progresiv activitatea cu copiii în funcţie de dezvoltarea şi de interesul acestora şi
de gradul de cunoaştere al subiectului luat în discuţie; proiectul oferă contexte în care copiii
pot aplica o foarte mare variatete de cunoştinţe şi deprinderi sociale şi intelectuale, pe lângă
cele de bază date de curriculum, promovând învățarea experiențială; metoda atrage și
motivează în permanenţă părinţii pentru a se implica activ în activitățile propuse în cadrul
parteneriatului grădiniță – familie; abordarea temelor incluse în proiect se fac din perspectiva
diferitelor arii curriculare și domenii experențiale și se regăsesc în activităţi comune, în jocuri
şi activităţi alese, în programul distractiv. Metoda proiectului integrat este o strategie de
învățare și evaluare care se concentrează pe efortul deliberat de cercetare al copilului, pe
depistarea și înțelegerea subiectului în întreaga sa amploare, contribuie la învățarea unui mod
de «gândire interdisciplinară » și contribuie la practica învățării prin cooperare. Această
abordare are o eficiență crescută în creșterea motivației copiilor și în stimularea operațiilor
superioare ale gândirii, deoarece învățarea bazată pe proiect este acțiune de cercetare și acțiune
practică în același timp.
8. Învăţarea aventură / de tip expediţionar
Sunt specifice acestui tip de strategie, experienţele de învăţare mai ales nonformale
care pun elevii/copiii în faţa unor provocări, de cele mai multe ori în contexte naturale.
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Accentul este pus pe crearea contextelor şi a experienţelor relevante de învăţare, iar focalizarea
pe contactul direct cu mediul social, cultural şi natural.
Principiile învățării de tip aventură sunt:


Importanţa auto-descoperirii



Valorificarea ideilor creative



Responsabilitatea pentru învăţare



Empatia şi grija



Succesul şi eşecul



Colaborarea şi competiţia



Diversitatea şi incluziunea



Natura



Intimitatea şi reflecţia



Serviciile pentru ceilalţi şi compasiune

Bibliografie:
Ioan Neacșu, „Metode și tehnici de învățare eficientă”, Ed. Polirom, 2015

I.T. Radu, „Evaluarea în procesul didactic”, Editura Didactică și Pedagogică, 2008

Copilul - candidat la educaţie
Prof. înv. preșc. Ghinea Silvia
Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul”Buzau
G.P.N. Căsuța Piticilor
Legislaţia şi acordurile internaţionale susţin punctul de vedere conform căruia
segregarea impusă în educaţie este o violare a drepturilor fundamentale ale copiilor şi tinerilor.
O nouă dimensiune care începe să se contureze în peisajul învăţământului românesc
este aceea de democratizare şi egalizare a şanselor fiecărui copil în parte. În acest scop a fost
înfiinţată şi şcoala incluzivă – un răspuns la redimensionarea educaţiei. Educaţia incluzivă
înseamnă că toţi copiii şi tinerii învaţă împreună în structuri obişnuite ale învăţământului
preşcolar, şcolar şi superior. Incluziunea implică ideea ca toţi copiii să participe în viaţa şi
activităţile grădiniţei, indiferent de nevoile pe care le au.
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Discriminarea presupune a trata in mod diferit indivizii care, în aparenţă, se abat de la
ceea ce se consideră „normă”. Acceptarea diferenţei celorlalţi implică faptul ca egalitatea nu
este sinonimă cu omogenitatea sau plafonarea la acelaşi nivel. Recunoaşterea acestui fapt este
esenţială dacă dorim să dezvoltăm o atitudine pozitivă faţă de cei care sunt diferiţi. E important
să înţelegem că diferenţele nu sărăcesc societatea, ci dimpotrivă, sunt un adevărat izvor de
îmbogăţire.
Peste tot în lume persoanele care au fost incluse într-un proces de segregare sunt
primele care solicită eliminarea segregării, ele vorbesc din proprie experienţă atunci când
afirmă că, pentru ele, oferta educaţională segregată însemna o ofertă educaţională substandard. Segregarea îi învaţă pe copii să fie temători şi ignoranţi şi determină apariţia
prejudecăţilor. Educaţia trebuie să îi pregătească pentru a trăi şi munci într-o societate
diversificată. Numai incluziunea poate reduce temerea şi poate construi relaţii de prietenie
bazate pe respect şi înţelegere.
Educaţia împotriva discriminării trebuie să înceapă din perioada preşcolară. Chiar
înainte de a putea vorbi, copiii încep să observe diferenţele legate de culoarea pielii, forma
ochilor, etc.
Ei absorb repede informaţii despre discriminare şi stereotipuri de la televizor, de la cei
de o vârstă cu ei şi, mai ales, din ceea ce spun şi fac adulţii (părinţii, educatorii). Copiii mici
au un model în copiii mai mari şi-n adulţii importanţi. De aceea, mesajele pe care adulţii le
transmit despre oameni care sunt de etnie diferită, care au o dizabilitate, sau care vorbesc o
limbă diferită sunt foarte importante.
Copiii încep să conştientizeze diferenţele şi să pună întrebări despre ele încă de la vârsta
de doi ani. Între patru şi şapte ani, copiii sunt conştienţi că sunt diferiţi de adulţi şi de alţi copii
şi se întreabă ce este constant şi ce se va schimba. Aceasta este vârsta când un băieţel probabil
că îşi întreabă mama ,,când voi creşte voi fi mămică sau tătic ?” Începe să înţeleagă că unele
lucruri privind identitatea sa s-ar putea schimba (va deveni adult ), iar altele ar putea rămâne
neschimbate (va fi întotdeauna bărbat). Realizând că alţi oameni sunt la fel sau diferiţi de ei,
copiii încep să aibă opinii despre acest lucru şi ar putea începe să aibă sentimente negative faţă
de oamenii care sunt altfel decât ei. Copiii care sunt diferiţi de majoritate în vreun fel pot chiar
începe să aibă sentimente negative faţă de ei înşişi, dacă simt că deosebirea aceasta este
percepută ca ceva „mai puţin normal” sau „mai puţin bun”. De aceea este important ca adulţii
să aibă atitudini pozitive faţă de diferenţe, aşa încât, în loc să dezvolte sentimente negative,
copiii să crească fiind conştienţi că şi oamenii care sunt diferiţi de ei sunt interesanţi, atractivi,
sunt colegi de joacă plăcuţi etc.
Este de asemenea important, în cazul în care copiii se află într-o comunitate unde nu au
ocazia să cunoască oameni de alte naţionalităţi şi culturi, oameni care au dizabilităţi sau care
sunt deosebiţi altfel decât majoritatea, să li se ofere imagini, povestiri şi informaţii despre tipuri
diferite de oameni, astfel încât copiii să primească mesaje pozitive despre deosebiri din acest
stadiu timpuriu de formare a opiniei. Putem învăţa copiii de la o vârstă fragedă să abordeze
critic stereotipurile şi prejudecăţile. În grădinița în care predau copiii romi sunt repartizaţi în
mod egal în toate grupele. Un rol deosebit îl are consilierul şcolar. Consilierul şcolar contribuie
la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului reciproc dintre grădiniţă şi familie, dintre
grădiniţă şi comunitate. Permanent, consilierul monitorizează copiii de vârstă preşcolară,
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proveniţi din grupuri dezavantajate, care nu frecventează grădiniţa, şi oferă consiliere şi sprijin
familiilor acestora în procedurile de înscriere a copiilor la grădiniţă şi, respectiv, şcoală,
colectează date statistice referitoare la participarea şi menţinerea copiilor dezavantajaţi în
învăţământul obligatoriu de masă.
În activităţile de predare –învăţare am pus accentul pe progresul individual şi mai puţin
pe comparaţiile cu alţi copii. O altă preocupare cu caracter permanent este utilizarea metodelor
activ-participative care încurajează învăţarea prin cooperare, astfel încât copiii să-şi poată ajuta
colegii, să-şi dezvolte spiritul de echipă. Am urmărit să învăţ copiii să se comporte democratic
acceptând pluralismul de opinii şi idei, diversitatea modalităţilor de exprimare, limitele şi
diferenţele individuale. Am organizat periodic expoziţii cu lucrările preşcolarilor, pentru a
demonstra că grădiniţa este mândră de performanţele obţinute de către aceştia. Prin toate
activităţile desfăşurate urmărim ca grădiniţa noastră să fie :

-

grădiniţă atractivă pentru membrii comunităţii;

-

instituţie care să aibă ca scop dezvoltarea prin educaţie a comunităţii;

-

un observator al nevoilor educaţionale ale comunităţii, dar și a pieţei muncii;

-

un furnizor de servicii educaţionale către comunitate;

-

grădiniţă care nu blochează accesul la educaţie al niciunui grup, nu limitează nivelul
de educaţie pentru nimeni, dar nici nu impune condiţii care să lezeze demnitatea umană.

Lumea de azi evoluează într-o direcţie nouă: Învăţăm că nu trăim într-un univers al
„excluderii”, ci într-o lume a „includerii”, nu într-o lume a „scindării” ci într-o lume a relaţiei
simbiotice între interacţiune și interdependenţă. Fiecare persoană posedă o abilitate deosebită
de a urca culmile sau de a cădea în disperare, dar ni se oferă tuturor şansa de a putea încerca?
Toţi avem „daruri” și „talente”. Toţi suntem identici şi, totuşi, deosebiţi. Un suflet inocent ca
cel al unui copil este ca o pasăre care doreşte să îşi ia zborul. Zborul spiritului nu poate fi
îngrădit sau restricţionat, el doreşte să fie liber să poată să atingă imensitatea albastrului de o
claritate orbitoare. Îndată ce un copil este dezavantajat, marginalizat, zborul este compromis,
nu mai poate să atingă înălţimi nemărginite, este reprimat, iar aripile îi vor fi frânte, la fel și
spiritul. Egalitatea între copii ar trebui să reprezinte un mod de viață existent, nu doar o
concepţie care pare imposibil de atins din cauza unor lucruri minore care în ochii unora iau
proporţii colosale.
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Importanța excursiilor tematice
în învățământul preșcolar

Prof. înv. preșcolar Hussain Monica,
Grădinița „Floare albastră”, București
Excursia ca activitate extraccuriculară, organizată de grădiniță are multiple valențe de
informare și educare a preșcolarilor, contribuind la adâncirea și ancorarea în realitate a
mediului natural și social explorat direct. Conținutul didactic al excursiilor este mai variat și
mai complex decât al activităților în sala de grupă, având un caracter atractiv, preșcolarii
participând într-o atmosferă de voioșie, optimism și însuflețire la asemenea acțiuni.
Astfel de activități sunt de o reală importanță într-o lume dominată de mass media,
referindu-ne aici la televizor, calculator, internet, care nu fac altceva decât să contribuie (dacă
sunt utilizate fără măsură) la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se
controla comportamental, emoțional și mai presus de toate slab dezvoltați intelectual.
Se știe că începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe
punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Ei sunt foarte receptivi la
tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul înconjurător, fiind dispuși să acționeze în
acest sens.
Excursiile alături de plimbări au o deosebită influență formativă. Organizate în mijlocul
naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe
obiectele și fenomenele, anumite locuri istorice.
Fiind axate în principal pe viața în aer liber, în cadrul acțiunilor turistice, preșcolarii își
pot forma sentimentul de respect și dragoste față de natură, față de om și realizările sale.
Excursiile contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.
În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și
sensibilitate, imaginea realității, în cadrul activităților de desen, pictură, modelaj, iar
materialele pe care le culeg, sunt folosite în activitățile practice, în jocurile de creație.
Având o bogată experiență în învățământul preșcolar trebuie să precizăm că
efectuarea excursiilor, drumețiilor, plimbărilor, presupune o organizare temeinică.
De asemenea am avut în vedere particularitățile de vârstă ale copiilor în stabilirea
itinerariului (distanța fiind adaptată în funcție de vârstă), perioada în care se organizează
deplasarea, mijlocul de locomoție, atracțiile turistice și observațiile ce trebuie făcute asupra
naturii. Excursiile trebuie să ofere de fiecare dată elemente noi, să incite și să trezească
curiozitatea și interesul preșcolarilor, să îi atragă și să îi facă să participe activ.
În organizarea excursiilor am ținut seama de dorința acestora de a-și satisface setea de
cunoaștere, nevoia de joc, de mișcare în aer liber, de frumos. În deplasările noastre în mijlocul

70

Nr. 18- iulie 2017

naturii, pe lângă observarea atentă de către copii a tot ce-i înconjoară, am organizat convorbiri,
concursuri, întreceri sportive, strângere de plante medicinale, pietre etc.
În excursie copiii își pot etala cunoștințele dobândite până în acel moment, vorbind la
fața locului despre vegetația și fauna din zona vizitată. De exemplu, s-au bucurat enorm când
au vizitat Grădina zoologică de la Bucov, de la Ploiești sau Ferma Văcuței Muu de la
Pietroșani, județul Argeș, Vulcanii noroioși din județul Buzău.
O experiență deosebită au trăit-o preșcolarii când la Pietroșani au făcut cu mâinile lor
fiecare o pâinică și au văzut cu ochii lor cum se coace în cuptorul cu lemne, așteptarea coacerii
fiind ceva aparte. Dar nici plimbarea cu căruța trasă de cai nu a fost de uitat, mai ales pentru
cei care nu au rude la sat. Cu altă generație, la aceeași locație, copiii au simțit gustul ciocolatei,
au modelat în marțipan și au decorat diferite prăjiturele.
Totodată și-au dezvoltat cunoștințele vizitând locuri încărcate de istorie ca Mănăstirea
Curtea de Argeș, Mănăstirea Ghighiu, Mănăstirea Ciolanu și Tabăra de sculptură de la Măgura,
Castelul Peleș și Castelul Bran.
Cultura moral-religioasă are un loc important în dezvoltarea copiilor. Vizita la
mănăstiri și biserici, indiferent de religia pe care o au copiii, le prezintă locuri deosebite,
oameni curați, o lecție de credință, un mijloc concret de realizare a activității religioase de la
clasă și informații despre viața monahală.
Au vizitat de asemenea Barajul Vidraru, s-au plimbat cu vaporașul, dar au văzut cu
ochii lor și ce înseamnă o apă curgătoare când s-au jucat pe malul Argeșului, când au cules
cele mai frumoase pietre de râu (pe care apoi la grădiniță le-au pictat, decorându-le foarte
frumos) și plante medicinale din zonă. Totodată, cu o altă serie de copii, la întoarcerea spre
București de la Castelul Bran, am oprit autocarul la Gara Sinaia. Acolo au vizitat Muzeul
trenurilor. Au fost deosebit de încântați de trenulețele în miniatură care parcurgeau trasee prin
diferite forme de relief. Puneau întrebări una după alta și cu greu am reușit să-i desprindem de
lângă acele geamuri protectoare.
Bogățiile și frumusețile țării noastre pot provoca în sufletul copiilor o impresie
deosebită. Din experiența personală putem spune că aceștia au fost foarte sensibilizați după
vizitele la Salinele: Slănic Prahova și Ocnele Mari.
Deci excursiile și drumețiile sunt un mijloc prin care copiii intuiesc și învață să
prețuiască valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru, își formează conduite
și norme eco- civice.
Intrând în contact direct și nemijlocit cu natura, simțindu-i pulsul și observându-i
frumusețile, dar și neajunsurile create uneori chiar de om, copiii devin prieteni ai naturii, iar
mai târziu, adulți fiind, se transformă în protectorii ei.
Organizând cu preșcolarii asemenea activități extrașcolare, avem posibilitatea de a-i
cunoaște mai bine și în afara clasei, de a contribui la dezvoltarea personalității armonioase a
acestora, la dezvoltarea și valorificarea intereselor și aptitudinilor lor.

71

Nr. 18- iulie 2017

Activitățile turistice sunt apreciate de copii și de cadrele didactice, deoarece sunt
caracterizate de optimism și umor, de relaxare și urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor
exercitate în procesul de învățământ.
În concluzie, putem afirma, că pe teren, în comparație cu sala de clasă, conținutul
informativ al activităților are o arie mai vastă de cuprindere a elementelor adiacente care
definesc categoria de noțiuni propusă în studiu.
Prin observație, conversație și dezbatere în teren a mai multor probleme se vor
consolida generalizări și se vor face legăturile cauzale între comportamentele mediului și un
complex teritorial din zonă.
Protecția naturii reprezintă una dintre cele mai importante preocupări ale zilelor noastre
manifestând trei aspecte importante: prevenirea deteriorării mediului, acțiuni de depoluare și
reconstrucție, păstrarea sau întreținerea acestuia.
Trezindu-le interesul față de natură, putem aprinde o scânteie a sentimentului de stimă
față de sine și nu trebuie să ne facem griji dacă nu putem face totul. Aprinderea unei scântei
este un început bun.
Excursia, ca activitate extrașcolară are rolul de a ajuta copiii în procesul instructiveducativ, motiv pentru care nu ar trebui să lipsească din proiectarea didactică semestrială/
anuală a oricărui cadru didactic.

Sisteme educative alternative. Programul Step by Step
Prof. Dr. Gheorghe Elena
Școala Gimnazială „George Emil Palade” Buzău
Step by Step reprezintă o alternativă care are la bază o filosofie educațională ce îmbină
tradiția pedagogică și educația europeană cu teorii și practici educative americane. La baza
programelor 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 viață 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.
Programul Step by Step pentru învăţământul primar pune în valoare respectul reciproc
şi responsabilitatea faţă de cei din jur, onestitatea, civismul şi seriozitatea. Adulţii formează
conştient aceste trăsaturi de caracter în relaţiile zilnice cu copiii. Aceste trăsături stau la baza
dezvoltării caracterului în Programul Step by Step pentru învăţământul primar.
Programul Step by Step pentru învăţământul primar este un model creat ca un răspuns
serios la marile schimbări ce se petrec în societate. Necesitatea unei schimbări în învăţământ
este de neînlăturat, dacă luăm în considerare fluxul de informaţie din viaţa cotidiană,
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schimbările atribuţiilor din instituţiile tradiţionale şi noile descoperiri privind activitatea
mentală.
Autorii Programul Step by Step pentru învăţământul primar definesc urgenţa numărul
unu ca fiind aceea de a crea un nou model educaţional care-l face pe copil să fie conştient,
chiar din clasa pregătitoare, că tot ce se întâmplă în viaţă este interdependent. Scopurile
Programului Step by Step pentru învăţământul primar sunt fixate ţinând cont de nevoile
intelectuale, sociale de dezvoltare ale copilului. Ele sunt unice pentru fiecare an şcolar în cadrul
unei schimbări unitare cu privire la dezvoltarea copilului. Această manieră de organizare a
obiectivelor garantează faptul că se ţine cont de personalitatea copilului atunci când
învăţătoarea ia decizii referitoare la programa şcolară, procesul de instruire şi evaluare – elevii
au libertatea de a se mișca, fizic și intelectual, în procesul de învățare.
Mediul educațional este organizat astfel încât să ofere fiecărui elev libertatea de a se
exprima, de a explora, de a avea inițiative și a-și asuma responsabilități, de a favoriza
cooperarea dintre elevi. Învățarea pe centre de activitate respectă ritmul fiecărui copil. În
fiecare zi, fiecare copil trece pe la toate centrle. Fiecare clasă dispune, de asemenea, de un
spațiu de întâlnire pentru comunicarea în grup, un loc în care sunt împărtășite experiențe, este
planificată activitatea la începutul zilei, sunt evaluate sarcinile, se stabilesc reguli și
responsabilități. Există un „scaun al autorului” pe care fiecare copil devine personajul
principal, își prezintă ideile, rezultatele, le confruntă cu ale celorlalți. Programul zilnic începe
cu întâlnirea de dimineață, care cuprinde: agenda zilei (planificarea activităților zilnice),
calendarul zilei (precizarea zilei, datei, evenimentelor sociale/personale legate de ziua
respectivă), mesajul zilei (conceput de învățător pentru a-i introduce pe elevi în procesul de
cunoaștere sau de dobândire a unor deprinderi, care se va desfășura pe centrele de activitate,
pe parcursul zilei) și noutățile (comunicarea unor experiențe sau evenimente personale
deosebite, care se realizează pe „scaunul povestitorului”). În activitatea pe centre, pe fiecare
masă sunt scrise sarcinile de lucru pentru tema propusă; după alegerea centrelor, elevii citesc
aceste sarcini și le rezolvă. Pe parcursul activității, cadrul didactic colaborează cu elevii în
rezolvarea acestor sarcini. Evaluarea zilei se realizează tot pe „scaunul autorului”, unde elevii
își expun lucrările, care vor fi incluse apoi în mapa cu lucrări a fiecărui copil, mapă care se
păstrează în clasă și este la îndemâna elevului sau a părintelui.
De altfel, comunicarea cu părinții este un element important al acestei alternative
educaționale. Şcoala tradiţională desparte principial educaţia şcolară de cea din familie. În mod
tradiţional părinţii erau solicitaţi doar la susţinerea materială şi administrativă a clasei sau a
şcolii. Şcoala îşi rezervă dictatul asupra metodelor de educaţie teoretică, părinţii fiind simpli
supraveghetori ai îndeplinirii lecţiilor. Pe de altă parte educaţia morală şi a comportamentelor
este atribuită familiei. Se comunică doar rezultatele unor evaluari - adesea din perspectivă
unilaterală.
Step by Step consideră părinţii ca primii învăţători ai copilului, parte din procesul de
învăţământ. Părinţii sunt invitaţi să participe efectiv la clasă, la procesul de educaţie,
bineînţeles sub auspiciile unei colaborări cu învăţătorul. Prezenţa unui părinte în clasă este un
fapt firesc, nici festiv, nici perturbator. Poziţia „umăr la umăr” a educatorului cu copilul în
centrele de activitate facilitează această participare. Lecţiile tematice unde un părinte poate
aduce mai viu elemente din sfera lui de activitate îl pot transforma în personaj principal în
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educaţie. În comunicarea cu învățătorul în clasă, se nuanţează specificul în dezvoltare al
fiecărui copil, se găsesc modalitaţi de cultivare a unor abilităţi în familie pentru a completa sau
suplimenta procesul educativ. Această comunicare duce la reducerea presiunilor conflictuale
asupra copilului, dându-i o mai mare libertate în dezvoltare.
Programul Step by Step pentru învăţământul primar recunoaşte, respectă şi sprijină
rolul părintelui ca prim profesor şi expert asupra copilului său; are încredere în
responsabilitatea şi cooperarea părintelui şi a şcolii pentru a asigura succesul fiecărui copil în
toate domeniile de dezvoltare. Profesorul trebuie să comunice dorinţa şcolii de a coopera cu
părinţii. Cercetările au arătat că efectele unei asemenea cooperări sunt pozitive asupra
dezvoltării personale şi intelectuale. Dacă aceşti copii simt implicarea părinţilor în viata şcolii
importanţa încrederii în sine creşte. Toţi copiii beneficiază de pe urma unei relaţii pozitive şi
prieteneşti între casă şi şcoală. Conexiunile le devin mai clare. Copiii înţeleg mai bine mesajul
că adulţii care sunt importanţi pentru ei au grijă de ei.
Cum pot fi parteneri părinţii şi şcoala? O relaţie eficientă școală-părinte poate fi
realizată în principal pe două căi: o comunicare bilaterală clară şi consistentă sau alte mijloace
de implicare.
Comunicarea
Relaţia părinte-şcoală se bazează pe încredere. Comunicarea eficientă asigură
încrederea reciprocă. La începutul parteneriatului real cu părinţii, profesorii trebuie să se
gândească ce pot învăţa de la părinţi despre copiii lor. Programul Step by Step pentru
învăţământul primar vede părinţii ca cei mai importanţi consultanţi privitori la copii. Pentru ca
această comunicare bilaterală să fie eficientă profesorii trebuie să apeleze la bune deprinderi
de ascultare. Ascultând atent părintele, se poate stabili o relaţie deschisă cu sprijin reciproc. A
şti să asculţi înseamnă a fi capabil să creezi premisele colaborării.
Procesul ascultării părinţilor are 4 părţi: audiţia, interpretarea, evaluarea şi răspunsul.
La întâlnirea cu părintele nu trebuie uitat că ascultarea implică toţi aceşti 4 paşi. Ascultarea
activă şi reflectarea sunt elemente ale informării reciproce. Ascultarea activă înseamnă a fi cu
adevărat activ în timpul procesului. Următoarea diagramă ilustrează fluxul comunicării atunci
când ascultarea activă este o unealtă a acesteia.

Părintele ca emiţător de mesaj
1. Exprimă mesajul

Profesorul ca receptor de informaţie
1. Îşi focalizează atenţia asupra scopului
şi intenţiei emiţătorului

2. Aude ce se transmite

2. Parafrazează şi repetă părţi importante

de mesaj
3. Îşi dă seama dacă ascultătorul a
înţeles intenţia
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4. Rămâne deschis la intenţia
emiţătorului7

4. Clarifică mesajul.

Prin ascultare activă şi mai ales prin parafrazare mesajele emise şi recepţionate într-o
comunicare autentică bilaterală, sunt mai exacte, mai bine înţelese şi mai plăcute. În relaţia de
comunicare cu un părinte profesorul ar trebui să fie:
Prietenos - cel care comunică prieteneşte este încurajător, admite contribuţiile altora,
exprimă deschis admiraţia şi respectul şi are tact.
Relaxat - cel care comunică relaxat este calm şi atent, liniştit şi fără ticuri nervoase.
Atent - cel care comunică atent ştie să asculte, este interesat de ceea ce i se spune şi
reacţionează astfel încât celălalt are convingerea că e auzit.
Expresiv - cel care comunică expresiv realizează un contact vizual frecvent şi susţinut
cu expresii faciale şi gesturi dese.
Impresionat - cel ce arată că este impresionat tinde să fie rememorat datorită stimulilor
pe care îi proiectează.
Prin comunicarea bilaterală părinţii şi profesorii creează un parteneriat strâns în
sprijinul copilului.
Alte mijloace de implicare
Implicarea efectivă a părinților în viața școlii se realizează prin activități de voluntariat.
O şcoală prietenoasă creează climatul tuturor implicărilor părinţilor, care înseamnă toate
activităţile care cuprind asigurarea necesităţilor fundamentale şi a siguranţei de sine a copilului
ca şi elaborarea direcţiilor de organizare şi sprijin financiar a şcolii. Câteva din sarcinile
posibile ale părintelui voluntar sunt:
● Coordonatori ai unor evenimente speciale: Părinţii caută resurse pentru programe
speciale; ajută la desfăşurarea evenimentelor pentru realizarea unui proiect la nivel de
clasă sau an de studii.
● Reparaţii şi îmbunătăţiri: părinţii pot ajuta la repararea şi îmbunătăţirea şcolii, cum
ar fi vopsirea sau construirea terenului de joacă.
● Munca în bibliotecă: Aceşti părinţi ajută biblioteca prin verificarea şi ordonarea
cărţilor.
●Activităţi ştiinţifice şi artistice: Părinţii pot participa la proiecte speciale artistice şi
ştiinţifice care necesită ajutor suplimentar din partea adulţilor.
● Supraveghetori pe terenul de joacă: Aceşti părinţi îşi oferă o parte din timpul lor
pentru supravegherea pe terenul de joacă pentru a permite învăţătorilor să folosească
acel timp

7

. Kate Burke Walsh, Predarea orientată după necesitaţile copilului, Iaşi, 1999, p. 93
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mai bine la planificări.
●Organizatori ai zilelor de naştere: Mamele şi taţii pregătesc sărbătorirea zilei de
naştere a copilului lor cu toată clasa.
● Sarcini speciale: Părinţii din fiecare clasă din şcoală ajută profesorii în diferite feluri
cum ar fi informarea prin telefon sau organizarea de excursii locale. Ei pot fi în acest
fel să îi facă pe părinţii nou veniţi să se simtă bine în colectiv.8
Alternativa educațională Step by Step este expresia unui pluralism care pune în practică
o concepție democratică asupra educației. Deși a apărut ca o reacție critică la adresa sistemului
tradițional de educație, în opoziție cu acesta, de-a lungul timpului au existat influențe reciproce
astfel încât ideea de sistem educațional tradițional a evoluat foarte mult din perspectiva celui
elternativ.
Cu toate că stilul de lucru într-o clasă Step by Step pare mai tolerant, având în centru
motivarea copilului pentru descoperire, cultivarea responsabilităţii personale şi a capacităţii de
a decide în cunoştinţă de cauză între mai multe alternative ocupă un loc central în educaţie.
Alternativa Step by Step nu e mai bună sau mai rea decât o altă metodologie de învăţare, fie
ea tradiţională sau o altă alternativă.

BIBLIOGRAFIE:
⃰ ⃰ ⃰ Copilul meu merge la școala Step by Step. Ghid pentru părinți, Centrul pentru Educație și
Dezvoltare Profesională
Kate Burke Walsh, Predarea orientată după necesităţile copilului, Iaşi, 1999

Citirea conştientă şi strategiile metacognitive
prof. înv. primar Iancu Liliana,
Şcoala cu cls. I-VIII nr. 37 Constanţa
„Nu ştiu ce lumină a trecut din soarele primăverii în ochii mei. Nu ştiu ce înţelegere
bruscă, izvorită din adâncimile măruntei mele fiinţi, a legat deodată ca un fulger, sunetele,
semnele şi cuvintele. Cu o clipă mai nainte eram ca în faţa unor hieroglife. Acum, cu bătăi de
inimă înţelegeam că am găsit cheia care deschide taina cetirii.”
Mihail Sadoveanu, Cheia

8

. Idem, p. 97
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Scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela
de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să
înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu ceilalţi, exprimându-şi
gânduri, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să se
integreze în viitorul parcurs profesional şi social, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ
capacităţile proprii pentru rezolvarea unor situaţii concrete în viaţa de zi cu zi, să poată continua
procesul de învăţare în orice fază a existenţei sale.
În acest sens, avem în vedere dimensiunea estetică a textului literar, acesta reprezentând
forma cea mai cizelată a expresiei verbale, dimensiunea culturală, el fiind purtătorul unor
coduri socio-culturale ale epocii din care vine şi, nu în cele din urmă, dimensiunea filosofică a
textului literar, care este purtătorul unor mesaje spirituale acronice. Prin aceste coordonate,
literatura depăşeşte valoarea formativă a celorlalte tipuri de texte şi contribuie esenţial la
formarea orizontului şi a identităţii culturale a individului. Ea devine o mediatoare a
cunoaşterii, un domeniu a cărui parcurgere înlesneşte nu numai familiarizarea cu fenomenul
estetic, ci şi însuşirea unor coduri socio-culturale şi formarea unei viziuni complexe asupra
lumii.
Dacă în trecut se considera că cititul înseamnă a transfera conţinutul textului în mintea
cititorului, în prezent, conform teoriilor psiholingvistice, a psihologiei cognitive şi conform
teoriilor care analizează activitatea creierului, cititul înseamnă o reconstruire a sensului, iar
această operaţie se realizează conectând întotdeauna cuvintele şi informaţiile din text cu
informaţiile şi cunoştinţele anterioare. Cititul devine, astfel, un proces interactiv între text şi
cititor.
Vechilor finalităţi pedagogice şi estetice ale studiului literaturii li se substituie astăzi
obiective pedagogice şi psihologice mai realiste – nevoia de comunicare, autonomia
individului, dezvoltarea personală. Modificarea de statut a textului literar este secondată de o
nouă perspectivă asupra procesului lecturii. Sub influenţa teoriilor cognitiviste, capacitatea de
înţelegere a unui text nu mai este determinată doar de gradul de stăpânire a limbii, ci de întreaga
structură cognitivă a celui ce citeşte. Aplicată în didactica lecturii, noua viziune înseamnă
centrarea atenţiei asupra modului în care elevul, angajat într-o căutare activă a sensului,
tratează informaţia pe care textul o conţine. Efectele concrete ale acestei perspective s-au lăsat
văzute în proiectarea unor strategii de înţelegere, de apropiere a conţinutului textelor şi în
structurarea unor scenarii didactice focalizate asupra elevului cititor şi asupra procesului prin
care el îşi construieşte sens în actul lecturii.
Elementele esenţiale ale acestei etape au fost integrate modelului comunicativfuncţional, fiind vorba de crearea unor demersuri didactice orientate înspre formarea unui
cititor autonom şi avizat. Importanţa cunoştinţelor de limbă este şi acum recunoscută, acestea
stând la baza lecturii, dar accentul se deplasează pe asimilarea unor tehnici de configurare a
sensului textului citit. Studiile actuale de didactică explicitează orientarea plurală a demersului,
acesta vizând deopotrivă:
- textul, cu substanţa sa trecută în formă, expresie a intenţiei autorului;
- cititorul, cu structurile sale cognitive şi afective, dar şi cu strategiile prin care
constituie sens în actul lecturii;
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- contextul, cu elementele sale de ordin psihologic, social şi chiar fizic.
Condiţia fundamentală a reuşitei lecţiei o constituie interacţiunea dintre toate cele trei
variabile ale procesului lecturii, iar figurile centrale ale didacticii lecturii devin astfel cititorul
şi strategiile de constituire a sensului.
Se structurează de aici două direcţii – importanţa alegerii textelor, având în vedere şi
extinderea ariei lecturii dincolo de graniţele textului literar, dar şi a strategiilor abordate în
orele de limbă şi literatură.
În ceea ce priveşte selecţia textelor, criteriile cele mai importante vizează diversitate
structurilor textuale şi proporţia corectă literar – non-literar, diversitatea tematică, valoarea
formativă a temelor şi consonanţa lor cu orizontul de aşteptare al elevilor, calităţile lingvistice
şi formale ale textelor, nivelul lor de lizibilitate.
În ceea ce priveşte structurarea scenariilor didactice, avem în vedere modificările de
viziune care au redimensionat didactica lecturii: pe de o parte, trecerea de la demersul centrat
pe text, la demersul centrat pe nevoile cititorului şi pe învăţarea unor strategii de lectură şi de
interpretare, pe de altă parte, trecerea de la perspectiva ce considera sensul înscris în text, iar
lectura o formă de receptare pasivă sau cel mult o încercare de decriptare, la o perspectivă ce
consideră sensul construit de cititor, prin actul lecturii.
Definiţia PISA asupra literaţiei ne explică faptul că acest concept se referă la
„înţelegerea, folosirea şi reflectarea asupra textelor scrise, cu scopul de a ne dezvolta
cunoşterea şi potenţialul, pentru a deveni indivizi activi în societate”. Criteriile prin care putem
identifica un elev-cititor, competent în domeniul literaţiei sunt:
 Capacitatea de a reconstrui sensul textului scris.
 Receptarea a ceea ce este în text, prin reconstruire activă.
 Apelarea permanentă la cunoştinţele anterioare.
Principiul de bază al literaţiei, îl constituie, fără doar şi poate, metacogniţia.
De ce este metacogniţia atât de importantă? Pe de o parte, pentru că dezvoltă
competenţele de analiză a unui text pe care le are un elev, pe de altă parte, pentru că dezvoltă
capacitatea acestuia de autoevaluare. Metacogniţia este legată de felul în care un profesor este
capabil să creeze în elev capacitatea de a-şi analiza propriile procese cognitive şi de a interveni,
cu strategii eficiente, potrivite, în punctele unde îşi observă lacunele. A-l face pe un elev să
fie metacognitiv înseamnă a-l ajuta să-şi dezvolte competenţele de învăţare pe tot parcursul
vieţii. Înseamnă că tu, ca dascăl, ai fost capabil să-l faci pe copil autonom, în procesul de
asimilare a cunoştinţelor. Pe termen lung, avantajele vor fi de netăgăduit. Elevul nu va mai
resimţi o nevoie imperioasă ca profesorul să-i fie intermediar între text şi procesul de însuşire
a cunoştinţelor, deoarece va putea el însuşi să proceseze informaţia, pe care i-o oferă o varietate
de texte, putând să-şi regleze şi să-şi monitorizeze propriul proces de învăţare.
Cele patru procese fundamentale ale metacogniţiei (percepţia, memoria, judecata şi
motivarea) pot fi „traduse” în operaţii variate de lucru cu textul: analiza materialului citit,
focalizarea atenției asupra unor cuvinte cheie, înțelegerea firului narativ (ce, cine, când, unde,
cum, din ce cauză), organizarea conținutului astfel încât să se poată crea noi conexiuni,
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sesizarea unor conectori de tipul consecutivitate (mai întâi, în al doilea rând, în al treilea rând,
în plus, după aceea, apoi, în cele din urmă) schimbarea direcţiei sensului textului (deşi, cu toate
acestea, în ciuda, mai degrabă, din contră, pe de altă parte, chiar şi aşa) exemplificări (de
exemplu, cum ar fi, aşa că, în cazul) și cauze (din cauză că, de aceea, rezultând din, aşa încât,
pentru că).
De asemenea rezumarea materialului pe care l-au citit, concentrarea asupra ideilor
principale şi asupra detaliilor care le sprijină reprezintă o operație esențială în înțelegerea cu
textulul. Acest lucru va mări, cu siguranță, capacitatea elevului de a înţelege a conținuturilor.
Aceste operaţii sunt cuprinse în strategiile active de lucru cu textul pe care le folosim
îndeosebi la clasele a III-a şi a IV-a, dar multe dintre ele pot fi adaptate scopurilor şi în primele
clase primare.
Citirea devine un instrument eficient de activitate intelectuală când întruneşte câteva
condiţii de bază. Una dintre acestea este citirea conştientă, condiţionată în primul rând de
corectitudine, precum şi de ritmul normal în care se face cititul.
Înţelegerea mesajului celor citite este determinată, în bună măsură, şi de citirea activă,
caracterizată prin nivelul activităţii proprii a elevilor în efectuarea cititului. Aceasta presupune,
în primul rând, implicarea şi angajarea optimă a gândirii elevilor, a celorlalte procese
intelectuale, evitarea unei atitudini pasive, contemplative în care totul să le vină „de-a gata”.
Expresivitatea este un corolar al tuturor celorlalte calităţi ale citirii.
A citi expresiv înseamnă a exprima în mod sugestiv, plastic, frumos şi convingător
mesajul textului,gândurile, sentimentele cuprinse în acesta. Expresivitatea este asigurată de
fiecare din celelalte calităţi amintite. Ea se realizează prin luarea în seamă a unor reguli. O
primă cerinţă o constituie respectarea pauzelor, care pot fi de mai multe feluri: gramaticale,
indicate de semnele de punctuaţie, logice, pentru a marca unele cuvinte sau expresii cu o
valoare specială, psihologice, care servesc la marcarea unei anumite stări sufleteşti, a trecerii
de la o stare la alta.
Alte reguli care asigură expresivitatea se referă la accent. Accentuarea unor cuvinte se
face cu scopul de a sublinia importanţa, rolului deosebit al acestora. Este vorba de accentul
logic. Ca şi în cazul pauzelor, există şi accente psihologice, pentru a sublinia starea sufletească
ce se desprinde din mesajul textului. Alteori, accentele psihologice marchează sensul figurat
al unor cuvinte şi expresii, iar rolul lor este de a dezvolta trăiri emoţionale.
La asigurarea expresivităţii citirii mai contribuie ritmul, precum şi intonaţia cea mai
potrivită conţinutului. O citire de calitate se realizează nu prin acţiuni izolate, ci prin
respectarea tuturor regulilor, prin angajarea efortului elevilor în exersarea corespunzătoare a
actului cititului.
Promovând ideea angajării efortului elevilor în actul cititilui, în vederea însuşirii
instrumentelor muncii cu cartea, trebuie subliniat faptul că nu orice exerciţiu în sine este
suficient pentru ca elevii să-şi însuşească aceste instrumente. Simpla exersare a actului cititului
nu poate asigura formarea capacităţii elevilor de a se orienta într-un text, dacă nu se are în
vedere, în acelaşi timp, înţelegerea mesajului unei creaţii literare, ştiinţifice sau de altă natură,
înţelegere realizată pe baza analizei complexe a textului.
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Să trecem în revistă câteva dintre procedeele utilizate la clasă pentru dezvoltarea
deprinderii de citire conştientă:
Citirea în ştafetă: un elev citeşte până învăţătorul îl opreşte. Cel care a citit numeşte
imediat un coleg care să citească mai departe. Prin acest procedeu se fac exerciţii de
concentrare a atenţiei voluntare.
Citirea în perechi: se citeşte după aşezarea în bănci sau în perechi, după preferinţa
elevilor, în aşa fel încât să participe un elev care citeşte bine sau foarte bine cu unul care are
un ritm mai lent sau care citeşte mai puţin bine. Se urmăreşte reglarea ritmului citirii, apropiind
pe fiecare copil de ritmul clasei.
Citirea în lanţ: fiecare elev va citi câte 1-2 propoziţii în funcţie de lungimea textului.
Se stabileşte sensul citirii pe bănci, pe şiruri. Se urmăreşte exersarea actului citirii de către
întreaga clasă, concentrarea atenţiei, corectitudinea în citire.
Citirea alternativă: se citeşte o propoziţie cu voce tare, următoarele în şoaptă şi aşa
mai departe. Se urmăreşte concentrarea atenţiei, corectitudinea în citire.
Citirea în ecou: un elev care citeşte bine va citi cu voce tare câte o propoziţie, iar alt
elev (cu dificultăţi la citit) va citi aceeaşi propoziţie în şoaptă. Se urmăreşte întărirea încrederii
în forţele proprii, citirea curentă, corectă, dezvoltarea spiritului de întrajutorare.
Citirea întârziată: un elev începe să citească, un alt elev începe să citească după el cu
o întârziere de câteva minute până la o propoziţie căutând să-l ajungă. Se urmăreşte formarea
deprinderii de citire corectă, accelerarea ritmului citirii.
Citirea selectivă: se cere elevilor să citească sau să nu citească anumite cuvinte sau
propoziţii, precizându-se conţinutul lor sau anumite elemente de limbă. Se urmăreşte
conştientizarea actului citirii, puterea de selecţionare şi concentrarea atenţiei.
Citirea creatoare: se foloseşte începând cu sfârşitul perioadei abecedare. Se cere
elevilor să urmărească în manual textul, dar să folosească cât mai multe cuvinte proprii. Prin
această citire se urmăreşte întrebuinţarea capacităţii de povestire, conştientizarea actului citirii,
posibilitatea de adaptare în situaţii concrete.
Citirea pe roluri: atunci când textul permite. Se urmăreşte întărirea atenţiei voluntare,
expresivitatea actului citirii.
Citirea prin şablon: se foloseşte în special în prima parte a perioadei abecedare.
Învăţătorul alege dintr-o lecţie litere, silabe, cuvinte, propoziţii. Dintr-un carton se
confecţionează şabloane cu diferite decupaje în dreptul celor alese pentru citit. Se acoperă
pagina cu şablonul şi li se cere elevilor să citească. Prin acest procedeu se verifică citirea logică
depistând la timp citirea mecanică sau memorarea textului.
Citirea prin excludere: din textul care se citeşte cu voce tare de către elevi se exclud
unele cuvinte, adică nu sunt citite cu voce tare. Are mai multe variante :
- se exclud la citire cuvintele după virgulă (ajută la respectarea regulilor de punctuaţie);
- se exclud la citire diferite părţi de vorbire (substantivul, adjectivul );
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- se exclud la citire cuvintele care încep cu vocale;
- se exclud la citire ultimul sau primul cuvânt din propoziţie.
Este un exerciţiu care dezvoltă atenţia, gândirea şi activizează memoria elevilor.
Citirea ortoepică: Este o variantă a citirii silabisite, însă fiecare silabă se citeşte de
două ori. Uneori, devine amuzantă, totuşi utilă, întrucât dezvoltă previziunea elevilor în
succedarea silabelor dintr-un cuvânt oarecare. Forma aceasta de exerciţiu contribuie la lărgirea
orizontului asupra citirii.
Citirea cu cel mai ridicat nivel de independenţă este citirea în gând. Aceasta se poate
realiza atunci când s-a ajuns la un înalt grad de automatizare, fiind pe punctul de a deveni
deprindere, iar, în mod treptat, obişnuinţă.
Citirea în gând este forma cea mai productivă a acestui instrument al muncii
intelectuale. Reproducerea conţinutului unui text citit reprezintă atât un mijloc de asimilare a
achizițiilor din cărţi, cât şi de păstrare, valorificare şi transfer ale acestora. De aceea, sunt
necesare activităţi speciale, efectuate în mod independent în care elevii să opereze cu asemenea
instrumente ale muncii cu cartea.
Citirea în gând, în scopul reproducerii orale a unui text, integral sau parțial, constitue o
formă de muncă independentă cu o mare valoare instrumentală. De altfel, în lectura explicativâ
ea este aşezată în rândul componentelor sale de bază.
Pentru ca activitatea de învăţare centrată pe aceste obiective să fie totuşi atractivă şi
pentru ca elevul să nu o resimtă ca pe o teoretizare forţată, este nevoie să introducem chiar şi
la clasele a III-a şi a IV-a exerciţii-joc, între care reamintesc câteva tipuri:
a) ordonarea enunţurilor într-un text – şi exerciţiul este mai interesant şi mai eficient
dacă permite mai multe ordonări, cu păstrarea sensului;
b) exerciţii de identificare a enunţurilor într-un text, fără semne de punctuaţie – se poate
complica cerând copiilor să continue textul cu o replică pe care să o dea unul dintre personajele
care apar în text, exerciţiu care are şi valoare de proiecţie a personalităţii;
c) exerciţii citire a unor enunţuri în care literele cuvintelor sunt încurcate – regula cere
ca prima şi ultima literă din cuvânt să-şi păstreze locurile;
d) identificarea unor enunţuri intruse într-un text dat; Exerciţiul se poate complica,
organizându-se o activitate de grup: fiecare elev va scoate din textul său enunţurile intruse, le
va pune la un loc cu cele ale colegilor din grupa sa, care au alte enunţuri intruse, apoi vor
alcătui un alt text, ordonând aceste enunţuri scoase din textul iniţial; astfel, echipa va realiza 2
texte, unul din activitatea individuală şi pe al doilea, în activiatea de grup;
e) exerciţii de citire numai a vocalelor dintr-o poezie cunoscută, cerând elevilor să
recunoască versurile; copiii pot veni cu versuri pe care şi le-au ales acasă, dar pot primi în clasă
o fişă cu 2 -4 versuri, pe care să le recite colegilor, respectând cerinţa. Elevii vor fi obligaţi să
respecte accentul şi ritmul versurilor, dezvoltându-le, în acelaşi timp, şi simţul limbii.
f) formulare de întrebări pentru răspunsuri date; exerciţiul are mai multă eficienţă şi
este plăcut dacă răspunsurile permit formularea mai multor întrebări pentru fiecare dintre ele.
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Alte exerciţii pot fi create având la bază strategii metacognitive uşor de abordat la
nivelul claselor a III-a şi a IV-a: asocierea textului citit cu experienţa personală, asocierea
textului citit cu alte texte citite, asocierea textului citit cu experienţa despre lume, trecerea în
revistă şi predicţia, stabilirea scopului citirii, auto-chestionarea, clarificarea, sumarizarea şi
combinaţii ale acestora. Ele au o reală valoare motivaţională, stimulând interesul copiilor
pentru lectură. Spunem adesea că elevii de astăzi nu mai iubesc literatura... Poate ar trebui săi învăţăm mai mult să o iubească, pornind şi noi în sufletele lor „acel ceas al luminii şi-al
înţelegerii celei mari”.
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Rolul strategiilor didactice interactive
Prof. inv. primar Frigurã Cristina-Maria,
Şcoala Gimnaziala „Ştefan cel Mare” Buhuşi-jud.Bacãu
„Şcoala trebuie să-i înarmeze pe elevi cu
metoda de a învăţa („a învăţa să înveţi”), prevenind asimilarea
pasivă a cunoştinţelor şi asigurând un învăţământ activ.”
Iustina Itu
În viziunea pedagogică, strategia didactică este modalitatea eficientă prin care
profesorul îi ajută pe elevi să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţi intelectuale,
priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele şi emoţiile. Ea se constituie dintr-un
ansamblu complex şi circular de metode, tehnici, mijloace de învăţământ şi forme de
organizare a activităţii, complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru
cu elevii, în vederea realizării cu eficienţă a învăţării.
După majoritatea autorilor cele mai multe strategii utilizate în învăţare-predare sunt
strategiile mixte în care elementele de dirijare se îmbină cu cele de independenţă. În viziunea
pedagogică, strategia didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi
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să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţi intelectuale, priceperile, deprinderile,
aptitudinile, sentimentele şi emoţiile. Ea se constituie dintr-un ansamblu complex şi circular
de metode, tehnici, mijloace de învăţământ şi forme de organizare a activităţii, complementare,
pe baza cărora profesorul elaborează un plan de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficienţă
a învăţării.
Strategiile didactice au fost clasificate după mai multe criterii (Ioan Cerghit, 1992) :
După particularităţile de evoluţie ale gândirii elevilor:
- strategii inductive (de la fapte concrete la elaborarea noţiunilor; percepţie- gândire
abstractă; particular-general)- accesibile şcolarului mic;
- strategii deductive (de la definiţie la concretizări, exemplificări; de la noţiune la
exemple concrete; de la general la particular);
- strategii analogice bazate pe modelare;
- strategii mixte-inductiv/deductive;
După gradul de dirijare sau nondirijare a învăţării :
- strategii algoritmice (care prescriu pas cu pas toate acţiunile şi operaţiile predăriiînvăţării ; comportamentul cadrului didactic şi al elevului este rigid şi nu stimulează
creativitatea, spiritul de investigaţie al elevilor) ;
- strategii semialgoritmice (care vizează învăţarea semiindependentă, adică şi dirijare
şi muncă independentă, are loc o îmbinare a metodelor, procedeelor şi mijloacelor de învăţare
prin corelarea activităţii dirijate cu munca independentă ) ;
- strategii nealgoritmice (în care dirijarea cadrului didactic este mult mai redusă, accent
punându-se pe munca independentă, pe efort propriu). În această categorie intră strategiile
interactive-strategii euristice bazate pe căutare şi descoperire, rezolvare de probleme, strategii
creative.
După majoritatea autorilor cele mai multe strategii utilizate în învăţare-predare sunt
strategiile mixte în care elementele de dirijare se îmbină cu cele de independenţă.
În alegerea strategiilor didactice rutina trebuie să se îmbine cu inovaţia, propunându-şi
ca obiectiv aplicarea unor strategii diferenţiate şi corelate să asigure o calitatea şi o eficienţa
crescută procesului instructiv-educativ.
Metodele active presupun demersuri subiective şi existenţiale, valorile educaţiei
actuale fiind mai mult existenţiale şi experienţiale decât obiective şi exterioare persoanei.
Cunoaşterea şcolară este tot mai mult concepută ca un proces total, un proces al fiinţei în
întregul său, ea nu se mai poate limita la procesele cognitive.
Activitatea independentă de căutare, de cercetare, de reinventare a adevărurilor este
specifică metodelor de învăţare prin descoperire, o orientare fundamentală în didactica
contemporană, prin folosirea metodelor de cercetare şi euristice, ca variante ale învăţării prin
descoperire. Metodele euristice se bazează pe reflecţia euristică, conversaţia euristică,
dezbatere euristică, învăţarea prin rezolvarea unor probleme, modelarea euristică.
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Abordând drept criteriu gradul de participare a elevului, D.Ausubel şi Fl.Robinson disting
învăţarea prin receptare de învăţarea prin descoperire.
Relaţia procedeu – metodă didactică angajează un ansamblu de interacţiuni de o mare
mobilitate operaţională, dependentă de evoluţia concretă a activităţii de predare –învăţare –
evaluare.
Învăţarea este cu atât mai plăcută şi mai eficientă dacă în clasa de elevi :


se foloseşte învăţarea prin interacţiune ;



se negociază obiectivele învăţării ;



se demonstrează, se aplică şi apoi se analizează reacţiile ;



se realizează o evaluare permanentă ca răspuns al învăţării ;



se asigură sprijin pentru elev şi profesor.

O serie de strategii interactive care respectă aceste cerinţe sunt :

-

construirea lecţiilor noi pe baza cunoştinţelor anterioare ale elevilor ( metode :
braistormingul, rezolvarea de probleme, comunicarea în grup mic, observarea ) ;

-

folosirea povestirilor pentru trezirea interesul ;

-

aplicarea practică a rezultatelor învăţării în secvenţe didactice diferite în clasă, prin
metode de expresie ca desenul, poezia, enumerări de observaţii ;

-

folosirea experienţelor zilnice ale elevilor ;

-

raportarea învăţării la alte materii ;

-

folosirea situaţiilor de joc în învăţare ;

-

folosirea problematizării pe secvenţe didactice ;

-

cunoaşterea iniţială a colectivului, a fiecărui elev în parte să ducă la folosirea flexibilă
şi deschisă a grupului de lucru şi de învăţare ;

-

colaborarea cu familia şi comunitatea ca tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi
evaluării.

Obiectivul învăţământului „supraindustrial” – precizează Alvin Toffler – „trebuie să fie
acela de a spori capacitatea de adaptare a individului, pentru ca acesta să se poată adapta repede
şi uşor la noutatea permanentă. Şi cu cât ritmul schimbărilor e mai rapid cu atât se cere mai
multă atenţie pentru a discerne tipul de evenimente ce vor surveni.”(pag.390)
Exemplu: Metoda pălăriilor gânditoare:
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Metoda pălăriilor gânditoare este o tehnică interactivă de stimulare a creativităţii, care
permite exersarea gândirii prin preluarea anumitor perspective şi exercitarea unor roluri în
scopul rezolvării cooperative a unei probleme. Fiecare dintre cele şase pălării are o anumită
culoare care îi defineşte rolul şi este asociată cu un anumit tip de gândire.
Pălărie
Pălăria
albă

Semnificaţie
- privire obiectivă asupra informaţiilor;

Tip de gândire
-gândire obiectivă

- neutră;
- se bazează pe fapte.

Pălăria
roşie

- dă frâu liber imaginaţiei;

- gândire afectivă

Pălăria
neagră

- prudenţă, grijă, avertisment, judecată, - gândire negativă
puncte slabe, pericole, riscuri.

Pălăria
galbenă

- perspectivă pozitivă şi constructivă;

- se bazează pe emoţii, sentimente,
intuiţie.

- gândire pozitivă

- evidenţierea avantajelor, oportunităţilor
şi posibilităţilor de concretizarea a ideii;
- fundamentare logică.

Pălăria
verde

- idei noi, alternative;

- gândire creativă

- gândire creativă;
- flexibilitate, mobilitate.
Pălăria
albastră

- metacogniţie;

- metacogniţie

- monitorizare;
- definire clară a problemei;
- imaginea clară a întregului.

(adaptat după Simona- Elena Bernat, 2003; Crenguţa Oprea, 2003)
Etapele aplicării metodei:
1. Pălăria poate fi purtată de un singur elev sau de un grup de elevi;
2. Prezentarea problemei/ situaţiei;
3. Investigarea problemei pe baza caracteristicilor fiecărei „pălării”;
4. Prezentarea argumentată a rezultatelor.
Exemplu: subiectul: „ „Vegetaţie, animale şi soluri”- la clasa a IV-a,
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1. Pălăria albă- Informează: Spune titlul unei poveşti care conţine numele unui animal;
2. Pălăria roşie: Spune ce simţi! – Ce simţi când vezi un animal rănit?
3. Pălăria neagră: - Pericole, riscuri, aspecte negative- Ce ai face dacă ai vedea că un copil
loveşte un animal?
4. Pălăria galbenă- aspecte pozitive: Cum trebuie să îngrijim animalele?
5. Pălăria verde- creativă: Ce s-ar întâmpla dacă animalele n-ar primi hrană?
6. Pălăria albastră- Argumentează de ce barza trăieşte aproape de apă?
Procedeul Phillips 6/6:
Clasa a III-a Ştiinţe ale naturii:- S-a propus următoarea situaţie problemă: „De ce
influenţează Soarele viaţa pe pământ?”
*Clasa s-a împărţit în grupe de câte 6 elevi lăsându-se ca timp de lucru 6 minute.
*Conducătorul fiecărei grupe a prezentat soluţiile la care s-a ajuns.
*S-au discutat apoi punctele de vedere ale grupelor pentru a ajunge la idei comune.
*Învăţătorul stabileşte soluţia optimă şi argumentează respingerea celorlalte variante.
CONCLUZIA: Soarele influenţează viaţa pe pământ pentru că:


dacă nu e Soare, atunci nu e lumină şi căldură;



dacă nu e lumină plantele nu-şi prepară hrana, mor;



dacă mor plantele mor şi animalele ierbivore;



dacă mor animalele ierbivore mor animalele carnivore, mor oamenii.
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Educaţia plastică în şcoală
Prof. Gașpar Monica,
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Arta îl aduce pe copil mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze frumosul,
să-l descopere sub aspecte noi. Frumosul determină puternice manifestări de admiraţie şi unele
emoţii artistice care lasă urme adânci, influenţând dezvoltarea ulterioară a copilului.
Învăţământul primar este primul factor care contribuie în mod organizat la conturarea
personalităţii umane. Activitatea plastică din şcoală este foarte îndrăgită de copii, ei fiind
oricum atraşi de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru, prin care îşi pot dovedi
spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber imaginaţiei şi fanteziei lor.
În educaţia plastică, prin realizarea sau admirarea unei lucrări plastice, artistice se
declanşează o mulţime de stări afective, de sentimente care îl fac pe copil să vibreze în faţa
problemelor vieţii. Educaţia plastică poate introduce frumosul în viaţa de zi cu zi, dezvoltă
sentimente primare, amplifică emoţiile complexe. Frumosul este ,,una din modalităţile
existenţiale ale omului’’, iar rostul său este să ne facă să trăim, să vibrăm şi prin acesta să ne
identificăm cu el.
Prin intermediul educaţiei plastice voi urmări dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de
a comunica prin culoare, de a aduce o rază de lumină în viaţa copiilor, sprijinindu-l atunci când
este nevoie pentru a evita o serie de greşeli care se întâlnesc în lucrările lor şi care diminuează
expresivitatea acestora. Dacă ar exista un manual de educaţie plastică, probabil că ar cântări
prea mult în greutate. Motivul pentru care nu există acest manual este, însă, altul. La desen
copilul are nevoie doar de hârtie, culori şi imaginaţie (pe care o are din plin la această vârstă).
Sigur că toate acestea sunt orientate, îndrumate în foarte mare măsură de către profesor în
conformitate cu temele deja stabilite la domeniul estetic şi creativ.
Tehnica de lucru poate fi diversă: în acuarelă, în tempera sau guaşe, carioca, creioane
colorate sau cretă cerată. Tehnica mixtă a colajului îmbinată cu pictura ajută la formarea
deprinderilor motrice în manieră artistică.
Orice copil foloseşte elemente de limbaj plastic din clipa în care prinde în mână un
instrument de scris, linii, puncte, pete, toate reprezentând FORMA.
În momentul în care începe să conştientizeze formele, sub îndrumarea învăţătoarei, va
observa că linia poate deveni lată sau îngustă, frântă sau sinuoasă, întreruptă sau continuă,
poate avea culori diferite, lungimi diferite, toate acestea prin simpla mişcare a unui punct pe
suportul de lucru. Va observa că şi punctul are diferite dimensiuni, iar cercul, oricât de mare
ar fi, se numeşte punct. Va şti că noţiunea de „pată” nu înseamnă „greşeală” sau „inestetic” ci
reprezintă aşezarea suprafeţelor de culoare pe un suport plan.
Sub influenţa culorilor, formele devin mai expresive, iar emoţia transmisă este mai
puternică. Pornind de la cele trei culori principale, prin amestecul lor, copiii vor învăţa că se
pot obţine alte culori, secundare, completându-se astfel paleta imaginaţiei lor.
Nouă, învăţătoarelor, ne este folositor să cunoaştem corelaţiile existente între specificul
vieţii familiale a unui copil şi preferinţele sale pentru anumite culori, acest lucru ajutându-ne
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în anumite situaţii spre a-i înţelege personalitatea. Activităţile plastice sunt surse de cunoaştere
şi evaluare a personalităţii copiilor. Culorile pot deveni astfel criterii de apreciere a unor
aspecte legate de personalitatea lor. Culoarea este viaţă, fiindcă o lume fără culoare se
înfăţişează moartă. Culorile sunt energii radiante care ne influenţează pozitiv sau negativ.
Observând şi analizând în lucrările copiilor culorile folosite, am încercat să înţeleg
starea lor sufletească, ceea ce mi-a permis aplicarea unor strategii adecvate în formarea
personalităţii lor. Cunoaşterea corelaţiilor subiect – culoare ne ajută să aflăm răspunsuri corecte
la întrebările: când, cum şi cu ce mijloace, cu ce fel de ajutor să intervenim în valorificarea
potenţelor formative ale desenului? În activităţile de pictură şi desen copiii îşi ajustează gama
cromatică în funcţie de tema propusă de cadrul didactic. Acesta reduce într-o anumită măsură
posibilitatea de utilizare a culorilor, tonurilor şi nuanţelor dorite de copil la nivel conştient sau
la nivel inconştient.
Studiul culorilor le poate interpreta pe acestea din punct de vedere al dublelor acţiuni:
din punct de vedere fizic, persoana percepe/simte culoarea cu ajutorul organului perceptiv –
ochiul, iar din punct de vedere spiritual, cu cât mai cultivat este spiritul asupra căruia se exercită
culoarea, cu atât mai profundă este emoţia pe care această acţiune elementară o provoacă în
suflet.
Pentru reuşita activităţilor plastice se impun anumite cerinţe: să i se lase copilului
posibilitatea de exprimare, profesorul stimulând şi sugerând, mai puţin impunând. Acesta
trebuie îndrumat fără a-i umbri creaţia personală, punându-i la îndemână materialele, tehnicile,
modalităţi de exprimare. Activităţile plastice scot în evidenţă un alt mod de exprimare, un alt
limbaj, limbajul plastic. Şcolarii desenează, pictează, modelează, activităţi în timpul cărora ei
fac cunoştinţă cu o serie de materiale, instrumente şi procedee – tehnici de lucru. Cu cât
materialele sunt mai atractive, tehnicile mai diversificate, cu cât copilul lucrează cu mai multă
plăcere, îşi satisface curiozitatea şi setea de cunoaştere, rezultatele sunt pe măsura aşteptărilor.
„Sunt fermecat de frumuseţea florilor, arborilor, gâzelor şi păsărilor. Privesc cu ochii,
dar pot spune că lucrez cu sufletul.” – spunea Ştefan Luchian. Lucrările copilului îl oglindesc
pe el, putem afla lucruri importante despre el analizând lucrările lui. Bucuria citită pe chipul
copilului care a realizat o lucrare frumoasă te face să uiţi că azi nu a fost prea cuminte sau că
nu a fost prea atent la o altă activitate. Integrarea educaţiei plastice în asamblul procesului de
învăţământ încă de la vârsta şcolară mică urmăreşte formarea treptată a deprinderilor copiilor
de a se exprima cu ajutorul elementelor de limbaj plastic, de a pricepe, judeca şi crea frumosul
în artă şi prin artă.
Bibliografie
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Management preșcolar european vs management preșcolar românesc
Gorbănescu Magda- Mihaiela,
Grădinița P.P. „Micii Cercetași” Botoșani
Într- o societate de un dinamism fără precedent și managerul de unități preșcolare se
confruntă cu o multitudine de cerințe ce impun o bună pregătire profesională, o pregătire
managerială adecvată, construite pe o personalitate cu înalte calități cetățenești și morale,
deoarece orice neîndeplinire a datoriei sale poate avea consecințe deosebit de grave,
concretizate în periclitarea unor destine umane.
Managementul educațional reprezintă un tip superior de conducere a activității
pedagogice, proiectată și realizată atât la nivelul sistemului cât și la nivelul procesului de
învățământ și privește, îndeosebi, orientarea și îndrumarea metodologică a activității didactice
la nivel global, optim și strategic, angajând un set de acțiuni interdependente: informarea
managerială, cu datele semnificative din punct de vedere pedagogic; evaluarea managerială
prin acțiunile de control, subordonate fiind obiectivelor de măsurare, apreciere sau decizie, și
comunicarea managerială a deciziei, prin consemnarea, interpretarea, valorificarea prognostică
a rezultatelor evaluării.
Ca stat membru al Uniunii Eurpene, România, și- a aliniat calitatea actului educațional
la satandardele impuse de acest statut. Aceasta reiese din Raportul Eurydice și Eurostat, Ediția
2014, Date cheie privind Educația și îngrijirea copiilor preșcolari în Europa.
Vârsta preșcolară reprezintă etapa în care educația poate influența cel mai eficient
dezvoltarea copiilor. De aceea, Uniunea Europeană dorește ca toți copiii de vârstă mică, 32
mil., să poată avea acces și să beneficieze de educație și îngrijire de înaltă calitate. Cu toate
acestea, doar opt țări europene garantează fiecărui copil un loc în sistem, adeseori, imediat
după concediul de creștere a copilului. În majoritatea țărilor europene etapa preșcolară este
împărțită în două faze distincte, în funcție de vârstă: 2-3 ani – vârsta pentru educația timpurie
și 3- 6 ani vârsta pentru educația preșcolară.
Cel mai adesea, directorii instituțiilor au studii la nivel de licență pentru că ei se
confruntă cu o gamă largă de activități: organizează oferta educațională, gestioneză resursele
financiare și umane.
În aproape toate țările europene, nivelul minim de calificare necesar pentru directori
este același ca și pentru cadrele didactice. În câteva țări, nivelul solicitat este mai ridicat –
calificarea la nivel de învățământ terțiar reprezintă în mod obișnuit o condiție esențială pentru
directori, mai degrabă decât calificările de nivel ISCED 3 (învăţământ liceal, ciclul superior),
ISCED 4 ( învăţământ terţiar nonuniversitar/învăţământ postliceal ).
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În majoritatea țărilor, directorii trebuie să dețină o diplomă de licență. În altele, se
solicită în mod oficial o diplomă de master pentru a avea acces la un post de conducere, cum
ar fi în Portugalia și Islanda, în structurile pentru copii mai mari din Franța și din Italia și în
structurile pentru copii mai mici din Belgia (comunitatea germană), iar în altele trebuie să aibă
experiență relevantă, dar în puține țări beneficiază de formare managerială specifică.
În multe țări, calificarea inițială minimă necesară pentru postul de director este de nivel
secundar sau post secundar non-terțiar. Această condiție este mai frecvent întâlnită în cazul
directorilor structurilor pentru copiii mai mici (Italia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Polonia,
Liechtenstein și Elveția). Cu toate acestea, în Republica Cehă, Germania și în Austria, condiție
se aplică atât în cazul structurilor pentru copiii mai mici, cât și în cel al structurilor pentru copiii
mai mari.
În patru țări europene (Danemarca, Irlanda, Suedia și Regatul Unit – Anglia, Țara
Galilor și Irlanda de Nord), reglementările nu prevăd condiții oficiale pentru calificarea inițială
a directorilor. Aceasta este situația și în Slovacia în cazul structurilor pentru copiii mai mici.
Cu toate acestea, Danemarca și Suedia impun condiții formale de competență pentru acest post:
în Danemarca, legislația prevede că autoritățile locale trebuie să se asigure că personalul are
competențele necesare pentru realizarea acestui tip de activitate. În Suedia, doar o persoană
care a dobândit abilitățile și competențele adecvate prin formare profesională și prin experiența
acumulată poate fi ocupa postul de director.
Cu toate acestea, calificarea minimă necesară este inferioară nivelului terțiar în
Republica Cehă, Germania și Austria. În Slovacia, acesta este cazul doar pentru instituțiile
destinate copiilor mai mari, în timp ce în Luxemburg, Ungaria, Malta, Polonia, Liechtenstein
și Elveția, pentru instituțiile destinate copiilor mai mici. Mai mult decât atât, în Danemarca,
Irlanda, Suedia și Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord) nu este solicitată o
calificare minimă pentru directori.
În Belgia (Comunitatea flamandă), Norvegia și Turcia, directorilor instituțiilor de resort
le este necesar doar un nivel minim de calificare. La fel se întâmplă și în Belgia (comunitățile
franceză și germană), Bulgaria, Republica Cehă și Italia, dar numai în structurile pentru copiii
mai mici. În Finlanda, pentru a ocupă postul de director al unui centru de îngrijire de zi este
necesară calificarea de cadru didactic pentru centrele de îngrijire de zi și demonstrarea
competențelor de conducere. Legea nu prevede modul în care să fi fost dobândite aceste
competențe și nici modul în care acestea ar trebui să fie evaluate (în virtutea autonomiei locale).
În unele țări, pot fi aplicate una sau mai multe condiții suplimentare. Astfel, în Spania, în plus
față de experiența profesională și de pregătirea specială pentru funcția de conducere, viitorii
directori trebuie să realizeze un proiect de management. În unele comunități autonome,
autoritățile educaționale pot adăuga alte condiții, de exemplu, competențele lingvistice. În
Slovenia, pentru a ocupa postul de director în structurile publice sau în creșele subvenționate
de la buget este necesară promovarea anterioară la gradul de consultant (svetovalec) sau
consilier (svetnik) sau ocuparea poziției de mentor (mentor) pe parcursul celor cinci ani
anteriori numirii în funcție.
În cazul țării noastre pregătirea profesională impusă ocupantului postului impune ca
aspirantul la demnitatea de director să fie titular în învăţământ cu cel puţin gradul didactic II,
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în cazuri excepţionale, poate să îndeplinească şi calitatea de suplinitor, să aibă cunoştinţe de
operare pe calculator (PC); să cunoască cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.
În cele mai multe țări, experiența profesională în domeniu reprezintă condiția de bază
pentru a ocupa postul de director în unitățile pentru copiii mai mari și pentru cei mai mici.
Perioada minimă necesară este de obicei cuprinsă între doi și cinci ani. Aceasta variază de la
doi ani, în Germania, Letonia și Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord) la șapteopt ani în Comunitatea franceză din Belgia (directorii structurilor pentru copiii mai mari) și 10
ani în Cipru. În Grecia (în structurile vrefonipiakos stathmos și paidikos stathmos), Portugalia,
Regatul Unit (Scoția), Islanda și Elveția experiența profesională este necesară, însă durata
acesteia nu este prevăzută. Aceeași situație există și în Malta, însă numai pentru directorii
structurilor pentru copiii mai mici. În România este necesară o vechime în învăţământul
preuniversitar de cel puţin 5 ani.
În câteva țări, potențialii directori trebuie să aibă o atât experiență profesională cât și
administrativă și să se califice în cadrul unui program special de formare pentru directori.
Aceasta este situația în Estonia și în Regatul Unit (Scoția), pentru toate unitățile și numai pentru
directorii unităților destinate copiilor mai mari, în Bulgaria, Republica Cehă (instituții publice),
Malta, Polonia și România.
În aproape jumătate dintre țări, aplicanții pentru postul de director al unităților destinate
copiilor mai mari trebuie să urmeze o formare specială pentru posturile de conducere, în
plus față de experiența profesională. În schimb, această condiție este mai puțin frecventă pentru
directorii unităților destinate copiilor mai mici, aplicându-se în doar o treime din țări. În Suedia,
programul de formare pentru postul de conducere este foarte recomandat, dar nu obligatoriu.
Durata, organizarea și conținutul formării pentru posturile de conducere diferă. De obicei,
modulele de formare se concentrează pe organizarea, planificarea și managementul unității,
inclusiv managementul personalului și cel financiar, legislația în domeniul educației,
comunicare și strategii de lucru în echipă. În general, scopul acestora este de a dezvolta
abilitățile de conducere, luare a deciziilor și comunicare ale viitorilor directori. În unele țări,
programele de formare pentru posturile conducere sunt formate din elemente teoretice și
elemente practice. În Spania, programele de formare includ de obicei un curs teoretic de 100
de ore și un stagiu de practică de șase luni. Candidații pot fi numiți directori numai în cazul în
care promovează evaluarea finală. În Polonia, cursul de calificare specifică pentru directorii
structurilor destinate copiilor mai mici are o durată de 280 de ore, dintre care 80 de ore
reprezintă cursuri practice. În România aspiranții la calitatea de director trebuie să parcurgă
sau să se înscrie la cursuri de formare în domeniul managementului educaţional; să se
perfecţioneze periodic pentru a menţine competenţa pe post.
În aproape jumătate din țările europene, directorii unităților pentru copiii mai mari
trebuie să aibă o formare specifică, precum și experiență profesională. Volumul de muncă
al directorilor include, de obicei, mai multe sarcini diferite, precum planificarea și organizarea
activităților de predare și învățare, gestionarea finanțelor și a resurselor umane, logistică, etc.
Prin urmare, în aproape toate țările europene, în plus față de calificarea inițială, sunt luate în
considerare multe alte criterii pentru alegerea personalului de conducere.
În Letonia, Lituania și România (în unitățile pentru copiii mai mici), candidații care
aplică pentru poziții de conducere trebuie să facă dovada atât a experienței profesionale, cât
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și a celei administrative. În Letonia, se solicită de obicei doi ani de experiență într-o poziție
administrativă. În Lituania, suplimentar față de experiența profesională, se solicită în mod
explicit un an de experiență în managementul personalului, precum și competențe pentru
funcția de conducere, în domeniul tehnologiilor informației și competențe lingvistice.
Doar în Estonia și în Regatul Unit (Scoția) viitorii directori ai tuturor unităților trebuie
să îndeplinească toate cele trei condiții: experiență profesională, experiență administrativă
și formare specială pentru management. În Bulgaria, Republica Cehă (doar structurile
publice), Malta, Polonia și România, aceste condiții sunt aplicabile doar în cazul structurilor
pentru copiii mai mari. În mod obișnuit, directorii unităților sunt implicați în activități
educaționale. În aproape toate țările europene, suplimentar față de realizarea activităților
administrative, directorii instituțiilor sunt implicați în unele activități pedagogice și didactice.
În general, nu există reglementări stricte cu privire la implicarea directorilor în activități
pedagogice/didactice, fiind stabilite doar cadre generale. În mod obișnuit, rolurile și
responsabilitățile specifice ale directorilor sunt stabilite la nivel local sau instituțional. În
câteva țări, și anume în țările baltice și în Belgia (Comunitatea flamandă), Croația și Regatul
Unit (Scoția) directorii nu sunt niciodată implicați în activități didactice. În patru țări, Belgia
(Comunitatea franceză), Italia, Luxemburg și Malta, rolul pedagogic al directorilor se limitează
la unitățile pentru copiii mai mici. În Slovacia au în medie un număr de 12-13 de ore pe
săptămână, care sunt dedicate activităților de predare, restul timpului de lucru fiind alocat
activităților de management. În mod obișnuit, în Belgia (Comunitatea germană), Germania,
Franța, Ungaria (în structurile pentru copii mai mari), Austria, Slovenia și Slovacia,
dimensiunea instituțiilor reprezintă principalul factor pentru a determina dacă directorii ar
putea fi implicați în activități pedagogice/didactice. Directorii unităților pentru copiii mai mici
sunt mai des implicați în activitățile zilnice la care iau parte cu copiii. De exemplu, în Austria
(Landul Carinthia), directorii structurilor în cadrul cărora funcționează un număr de 1-2 grupe,
au, în general, două ore pe săptămână dedicate activităților administrative, iar în structurile cu
3-4 grupe, directorii alocă acestui tip de activitate trei ore pe săptămână. Restul normei lor este
reprezentat de activități didactice obișnuite în respectiva grădiniță. În anumite structuri cu mai
mult de patru grupe de copii, directorii pot avea numai activități de administrative, ei trebuind
totuși să suplinească personalul absent din motive medicale. În Slovenia, doar directorii
structurilor cu 13 sau mai puține grupe de copii (ceea ce reprezintă aproximativ 7% dintre
acestea) sunt implicați în activități didactice.
Bibliografie:
1. Date cheie privind Educația și îngrijirea copiilor preșcolari în Europa, Raport al
Eurydice și al Eurostat, Ediția 2014
2. FIŞA POSTULUI DIRECTOR – Unitate de învățământ preșcolar
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Învăţarea scrisului la clasa I step by step

Prof. Gaitan Anca și Bularca Lăcrămioara,
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului
Cunoaşterea temeinică şi folosirea corectă a limbii române sunt obiectivele de bază ale
întregului învăţământ. În perioada de achiziţii fundamentale însuşirea citirii şi scrierii sunt cele
mai de seamă scopuri ale învăţării. Pe măsură ce deprinderile se formează şi se consolidează
în clasele următoare devin, din scopuri, mijloace ale învăţării.
Spre deosebire de comunicarea verbală, comunicarea scrisă necesită un efort mai mare,
fiind lipsită de mijloacele ajutătoare de exprimare: mimică, gestică, intonaţie. Mesajul scris
cere mult mai multă atenţie în elaborare. La vârsta micii şcolarităţi posibilităţile de exprimare
sunt limitate de chiar limitele gândirii, ale experienţei de viaţă ale copiilor.
În trecut scrierea care se preda în clasa I era cea caligrafică. Ea avea grosimi şi subţirimi
prestabilite şi o înclinaţie precis reglementată de o liniatură stas. Această scriere era frumoasă,
dar reclama timp şi efort din partea copilului, de aceea, după învăţarea ei, era părăsită şi se
trecea la o scriere rapidă, ce necesită un efort mai mic şi timp mai puţin de redactare.
În prezent nu se mai cere o scriere frumoasă în sens pictografic, ci o scriere lizibilă,
rapidă, care să nu-l obosească pe cel care o execută şi deci să-l facă disponibil de a scrie atâta
cât are nevoie. Aşadar, se impune un scris regulat, ordonat, curat, fără ,,înflorituri’’ inutile, un
scris cât mai simplu şi mai clar.
În alternativa educaţională Step by Step copiii nu scriu pe o temă anume, propusă şi
citită de învăţător, ci ei scriu pe teme la alegere, în funcţie de propriul lor interes, asemenea
unor ,,mici scriitori’’. Conţinutul este mai important decât ortografia, care se poate îmbunătăţi
pe parcursul şcolarităţii. Fără rigorile redactării stricte, impuse, imaginaţia copiilor zboară
liberă şi produsele muncii lor de redactare sunt mult mai creative şi originale.
Centrul pentru scriere este o parte importantă a sălii de clasă. El trebuie să aibă toate
materialele etichetate, aflate la îndemâna copiilor şi trebuie să cuprindă :
 Hârtie de scris de forme şi mărimi diferite, plicuri, hârtie desen, hârtie de
grafice,creioane, radiere, foarfece, corector, agrafe de birou, liniare, perforator,
capsator, pensule şi acuarele, lipici,dicţionare, coperte pentru cărţi, ştampile, caietele
(dosarele) individuale ale copiilor cu materiale neterminate, o cutie unde se depozitează
scrierile finisate, complete, pe care învăţătorul le revede, le evaluează şi pe marginea
cărora face sugestii de îmbunătăţire, benzi, planşe cu alfabetul, afişe cu instrucţiuni,
reguli ortografice şi de punctuaţie.
Etapele procesului de scriere:
1. Alegerea unui subiect
2. Scrierea unei ciorne

93

Nr. 18- iulie 2017

3. Revizuirea sau rescrierea
4. Editarea
5. Scaunul autorului- prezentarea lucrării finale în faţa clasei
1. Alegerea unui subiect
Prima etapă în procesul de scriere este ca elevii să organizeze o şedinţă de
,,brainstorming’’ pentru găsirea unor subiecte. În cadrul întâlnirii de grup fiecare îşi
împărtăşeşte experienţele personale (dacă este o lucrare cu temă la alegere) şi se hotărăşte
asupra subiectului preferat sau îşi alege un subiect în funcţie de tema impusă (de exemplu în
cadrul studiului tematic ,,Animalele domestice” ei îşi aleg animalul preferat despre care vor
scrie). Învăţătoarea verifică dacă elevii au un minim de cunoştinţe despre subiectul ales.
Elevii pot elabora o listă cu subiectele preferate despre care ar vrea să scrie în anul
şcolar respectiv şi pe care o pot completa sau revizui.
2. Scrierea unei ciorne
Ciorna permite redactarea în ritm şi regim lejer. Trasarea unei scheme îi ajută pe eleviiautori să strângă informaţii despre un anumit subiect şi să le aranjeze pe hârtie. Informaţiile le
pot obţine de la învăţător, de la colegi sau din cărţile din bibliotecă. Dacă doresc o discuţie cu
colegii sau învăţătoarea îşi scriu numele în cadrul unui tabel, iar colegul care este liber sau
învăţătorul merge să-i ofere ajutor. Se poartă discuţii, se fac sugestii şi clarificări. Nu se pune
accentul pe ortografie în redactarea unei ciorne, elevii fiind încurajaţi să ortografieze cuvinte
pe care nu ştiu să le scrie.
Se stabileşte un timp de redactare a ciornei, timp în care copiii scriu în linişte. La
începutul clasei I mulţi dintre copii vor desena, adăugând câte un cuvânt. Strădaniile lor vor fi
acceptate şi încurajate.
3. Revizuirea sau rescrierea
Decizia de a revizui, rescrie sau de a considera compunerea completă poate fi luată de
comun acord cu învăţătoarea care poartă discuţii cu fiecare copil în parte, după ce acesta îşi
reciteşte lucrarea. Se caută greşelile de redactare, se discută şi se corectează pe ciornă.
Folosirea markerelor speciale, a corectorului sau a ,,ochelarilor de verificare’’ (ochelari cu
,,puteri magice’’care ajută la localizarea greşelilor) îi impulsionează pe elevi în a-şi găsi
propriile greşeli de scriere şi a le corecta singuri.
4. Editarea
Atunci când învăţătoarea decide împreună cu copilul că o compunere este completă, se
trece la etapa finală a procesului de scriere-editare. Aceasta se face prin scris de mână şi desene
sub forma unei cărţi, sau prin redactarea la calculator. Cartea rezultată trebuie să aibă
obligatoriu coperte, titlu, numele autorului, paginile numerotate, data când a fost scrisă,
ilustraţii. Copiii pot adăuga o pagină despre autor în care să se prezinte (data naşterii, adresa,
date familiale, pasiuni şi interese, alte cărţi citite sau scrise).
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5. Scaunul autorului
Un scaun special din clasă este desemnat ,,Scaunul Autorului’’. Copilul îşi citeşte
lucrarea cu voce tare în faţa clasei, stând pe acest scaun, ceilalţi elevi fiind aşezaţi în semicerc
şi le arată ilustraţiile. Colegii se înscriu la cuvânt ridicând mâna şi aşteptând să fie poftiţi de
autor să vorbească. Ei comentează lucrarea, fiind îndrumaţi de învăţătoare spre comentarii
pozitive şi spre întrebări deschise despre carte puse autorului.
Învăţătoarea trebuie să asigure o atmosferă atractivă, să creeze diverse situaţii şi
modalităţi de promovare a scrierii în clasă. Ea poate iniţia un caiet cu întâmplări zilnice din
clasă (bune şi rele) în care copiii să noteze şi la sfârşitul zilei sau săptămânii toate aceste
întâmplări să fie discutate.
Copiii pot fi încurajaţi să scrie jurnale personale cu evenimente atât din cadrul şcolii,
cât şi din afara ei, scrisori către colegi bilete, note de mulţumire, reclame publicitare pentru
cartea scrisă de ei, poezii, poveşti, cântece, vederi, liste, interviuri, afișe.
Bibliografie:
1. Bocoş, M. Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune. Ed.Presa
Universitară Clujeană. Cluj- Napoca. 2002
2. Flueraş, Vasile. Paideia şi gândirea critică. Casa Cărţii de Ştiinţă. Cluj Napoca.2007
3. Walsh Kate Burke. Predarea orientată după necesităţile copilului.,Copyright pentru
România -.C.E.D.P. Step by Step. Bucureşti. 1998
4. Walsh Kate Burke. Crearea claselor orientate după necesităţile copiilor de 8, 9, 10
ani: Copyright pentru România -.C.E.D.P. Step by Step. Bucureşti. 1998

Experimentul științific în clasele primare

Profesor învățământ primar, Nicoleta Gîdea,
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Alexandria, Teleorman

Școala românească perpetuează un model de învățământ bazat pe memorizarea
cunoștințelor și care nu sunt necesare în totalitate niciuneia dintre viitoarele profesiuni.
Școala din Occident, așa cum am văzut-o eu, te învață cum să înveți. Te învață unde
poți găsi soluția, formula, răspunsul la o întrebare sau problemă. După mine, școala primară
ar trebui să fie un model unic pentru toți, adică achiziționarea bazelor de educație. Dacă după
școala elementară urmează un învățământ profesional, selecția materiilor se face prin acordarea
la cunoștințele necesare în diversele meserii.
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În învățământul liceal se poate face un triaj al căilor de viață, cu colecții de materii in
acord cu pasiunile sau interesele liceanului. Exista căi de viața literare, științifice, științe
naturale, medicină, arhitectură, etc. pachetul de cunoștințe trebuie sa corespundă acestei alegeri
profesionale.
Întotdeauna m-am considerat o învățătoare „altfel”, nu neapărat una mai „bună”, ci una
care să nu încarce memoria elevilor cu o multitudine de noțiuni greu de memorat și pe care nu
le vor folosi în viitorul foarte apropiat. Astfel, am încercat să transform fiecare oră de Științe
într-o oră atractivă pe care elevii o așteptau cu mare drag, pentru că știau că experimentăm.
Experimentul este o metodă de explorare directă a realităţii, folosit pe scară largă în
predarea chimiei, biologiei, fizicii, a ştiinţelor tehnice, constând într-o observare provocată şi
dirijată de anume ipoteze, ce urmează a fi verificate experimental. Este metoda didactică prin
care elevii sunt puşi în situaţia de a provoca intenţionat un proces sau fenomen chimic, fizic,
sau de a modifica condiţiile normale de desfăşurare a acestora prin introducerea unor noi
variabile, în scopul studierii lor. Metoda presupune cooperare şi activitate comună din partea
elevilor, pentru rezolvarea unor sarcini comune de instruire ce implică activităţi de
reconstituire şi modificare a unor procese şi fenomene.
Folosirea experimentului ca metodă de învățare, îi ajută pe profesori să-i îndrume pe
elevi în procesul de învățare, deoarece creează contextul favorabil pentru:
- motivarea și implicarea activă a elevilor în învățare;
- facilitarea gândirii elevilor, în special a celei critice și a celei creative;
- procesarea informației de către elevi prin exersarea operațiilor gândirii atât de către elevi, cât
și de către profesor;
- proiectarea unor activități care să ajute la realizarea acestor scopuri;
- abordarea interdisciplinară a conținutului;
- oferirea unui material de discuție;
- angajarea elevilor într-un discurs permanent ceea ce permite monitorizarea înțelegerii;
- stimularea schimbării și a reflecției personale;
- încurajarea exprimării libere și în siguranță a tuturor opiniilor;
- confruntarea de idei și opinii în condiții de respect;
- sprijinirea elevilor în producerea opiniilor, a întrebărilor și în căutarea răspunsurilor proprii;
- organizarea diferită a predării;
- stabilirea unor scopuri pentru învățare și satisfacerea anumitor nevoi individuale.
În ciclul primar, experimentele științifice ajută micii învățăcei să înțeleagă importanța
conceptelor și a noțiunilor noi, relativ greu de înțeles pentru ei. Totodată, aceste activități le
dau posibilitatea să descopere singuri alte concepte. Pentru elevii de vârstă școlară mică,
experimentele științifice sunt atractive și amuzante. Oricum ar fi experimentul, acesta le dă
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posibilitatea să-și dezvolte noi aptitudini, noi abilități, pornind de la simplul act de a observa
și până acolo încât elevul este capabil să facă predicții.

Elevii clasei a IV-a D pregătiți pentru experimentul științific „Plante- alcătuirea lor”

Proiectul educativ Sistemul nostru solar
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Proiect transcurricular ”Vremea în România”

Curentul electric pe înțelesul elevilor
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În concluzie, chiar prin definiţia sa, experimentul trebuie să constituie suportul
performanţei în procesul de predare-învăţare a disciplinei Științe, astfel că elevul trebuie inclus
în chiar structura disciplinei, care nu trebuie să-i definească ceea ce el intuieşte sau foloseşte,
ci să-l provoace să descopere ceea ce îl înconjoară, ceea ce se întâmplă în jurul său, pentru a
găsi soluţii problemelor cărora trebuie să le facă faţă.

Dezvoltarea limbajului prin intermediul jocului didactic

Prof. Gheorghieș Diana,
Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași
Jocul este transpunerea pe plan imaginar a vieţii reale pe baza transfigurării realităţii,
prelucrării aspiraţiilor, tendinţelor, dorinţelor copilului. Jocul este o activitate cu caracter
dominant la această vârstă, fapt demonstrat de modul în care polarizează celelalte activităţi din
viaţa copilului, după durata şi ponderea sa, după eficienţă, în sensul că jocul este activitatea
care conduce la cele mai importante modificări în psihicul copilului. Valoarea formativă a
jocului se poate aprecia mai bine în funcţie de planul dezvoltării. Prin joc, dezvoltarea
intelectuală este puternic influenţată în sensul dobândirii de informaţii pe de o parte, şi a
diversificării acţiunilor mintale, pe de altă parte.
Psihologul francez J. Piaget defineşte jocul ca „pol al exerciţiilor funcţionale în cursul
dezvoltării individului” celălalt pol fiind exerciţiul neludic, când subiectul învaţă să înveţe întrun context de adaptate cognitivă şi nu numai de joc.
Jocul didactic, ca metodă de predare-învăţare, dozat cu pricepere în ansamblul strategiei
educaţionale, asigură un caracter atrăgător, dinamism, varietate, bună dispoziţie activităţii de
învăţare, restabileşte echilibrul psihofizic, furnizează motivaţia secundară, nu mai puţin
stimulatoare, fortifică energiile fizice şi intelectuale ale copiilor.
Urmărind cu atenţie copilul în timpul jocului, educatoarea constată lacunele din
experienţa individuală şi poate lua măsurile cele mai potrivite pentru a completa golurile
semnalate. Orientându-şi astfel preocupările, ea îmbogăţeşte cunoştinţele copiilor, le formează
capacitatea de a opera cu, cunoştinţele pe deplin asimilate, de a se folosi de ele în toate
împrejurările, atât în activitatea de joc, cât şi în activitatea de învăţare.
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Prin joc se realizează educaţia viitorului om în acţiune. Aşa cum se comportă
preşcolarul în joc, tot aşa se va comporta şi în muncă, în perioada maturităţii. Organizarea justă
a jocului duce la educarea unei atitudini pozitive faţă de muncă. Jocul îl deprinde pe copil cu
efortul fizic şi intelectual şi astfel îl pregăteşte pentru munca de mai târziu.
Rolul jocului în viaţa copilului rezultă şi din ideea lui M. Dougall că „jocul este şi o
pregătire pentru viaţa de mai târziu, dar, mai presus de toate, el este însăşi viaţa copilului.”
Fiind forma de activitate specifică vârstei preşcolare, jocul îndeplineşte în viaţa
copilului importante funcţii formative. Prin joc se îmbogăţeşte sfera afectivă şi cognitivă a
copilului, se dezvoltă curiozitatea, se conturează interesele, se extinde sfera relaţiilor
interpersonale şi se deschide în planul imaginaţiei prin interpretarea rolurilor socioprofesionale, accesul la viaţa şi activitatea adultului.
Caracterul formativ al jocului este cu atât mai evident cu cât prin intermediul său
copilul asimilează nu numai caracteristicile modelelor, ci şi felul relaţiilor acestora cu mediul
social în care trăieşte. Jocul îl obişnuieşte pe copil să trăiască şi să acţioneze într-un grup mai
mic sau mai mare. El îşi îmbogăţeşte viaţa personală prin relaţiile pe care le stabileşte cu ceilalţi
copii, prin prieteniile pe care le leagă, deoarece are posibilitatea să facă schimb nu numai de
sentimente, cunoştinţe, ci şi de experienţă socială.
La vârsta unei receptivităţi deosebite, copilul preşcolar reflectă, oprindu-se la situaţiile
care l-au impresionat mai puternic. De aceea, educatoarea trebuie să sublinieze exemplele
pozitive din mediul înconjurător copilului.
Trezirea interesului pentru joc, pentru tema lui, crearea unei dispoziţii emoţionale,
înţelegerea de către copii a sarcinii didactice şi a regulilor jocului sunt obiective ce pot fi
realizate prin diverse modalităţi. În raport cu vârsta şi nivelul de dezvoltare al copiilor, cu
emotivitatea şi interesele lor, folosirea elementelor de joc (aşezarea şi surpriza, ghicirea,
mişcarea, întrecerea) şi indicaţiile verbale devin o modalitate permanentă pentru realizarea
acestor obiective.
Indiferent de grupa la care se desfăşoară jocul didactic, educatoarea trebuie să insiste
asupra descrierii acţiunilor jocului în succesiunea lor firească, indicării felului în care se
întrebuinţează materialul didactic, să precizeze sarcinile ce revin copiilor în timpul jocului, să
formuleze clar regulile jocului. Toate acestea trebuie făcute precis şi concis, evitându-se
excesul de verbalizare, educatoarea întrebuinţând un limbaj simplu, însoţit de gesturi şi mimică
adecvată. Educatoarea este obligată, ori de câte ori constată abateri de la jocul didactic, să ceară
copiilor să repete acţiunile respective şi să le îndeplinească corect. Numai respectând toate
aceste precizări, jocul îşi atinge scopul şi obiectivele propuse.
În timpul jocului, educatoarea va fi un mediator în ceea ce priveşte stabilirea relaţiilor
corespunzătoare între partenerii de joc, având în vedere creşterea treptată a ritmului de joc,
evitarea pauzelor, a timpilor morţi, a intervenţiilor inerţiale pentru a ridica pulsul jocului.
Educatoarea trebuie să-şi dozeze la maximum intervenţiile, pentru ca atât jocul
didactic, cât şi jocul-exerciţiu să nu-şi piardă cursivitatea. Educatoarea, pe tot parcursul
desfăşurării jocului, nu trebuie să piardă nici un prilej de a interveni în acţiunile copiilor prin
forţa cuvântului, a mimicii, a gesticulaţiei sugestive pentru a stimula sau corecta atitudinea. Ea
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trebuie să aibă în vedere că fiecare joc didactic sau joc-exerciţiu să se remarce prin finalitatea
specifică.
În organizarea şi desfăşurarea activităţilor structurate pe jocul didactic trebuie să se ia
în considerare următoarele condiţii:
 jocul să se constituie pe fondul activităţii dominante urmărindu-se scopul şi sarcinile
ei;
 să fie pregătit de către educatoare, în direcţia dozării timpului şi a materialului
folosit;
 să creeze momente de relaxare, de odihnă în vederea recuperării energiei nervoase
a copiilor;
 să antreneze toţi copiii în activitatea de joc;
 să urmărească formarea deprinderii de muncă independentă;
 să fie proporţionat cu activitatea prevăzută de programă şi structurat în raport cu
tipul şi scopul activităţii desfăşurate;
 să solicite gândirea creatoare şi să valorifice cu maximum de eficienţă posibilităţile
intelectuale ale copiilor;
 sarcinile didactice să aibă caracter progresiv şi activităţile de joc să se desfăşoare
într-un cadru activ, stimulator şi dinamic;
 indicaţiile privind desfăşurarea activităţii să fie clare, corecte, precise, să fie
conştientizate de către copii şi să le creeze o motivaţie pentru activitate;
 regulile de joc să fie explicate clar şi să se urmărească respectarea lor de către copii.
Detaşându-se de activitatea propriu- zisă de joc, jocul didactic permite copiilor asimilarea de
noi cunoştinţe, exersarea comunicării orale, verificarea şi consolidarea anumitor cunoştinţe,
priceperi şi deprinderi. Prin intermediul jocului didactic se dezvoltă la copii capacităţi
cognitive, afective şi volitive, se educă trăsături ale personalităţii, jocul devenind astfel o foarte
bună modalitate de conturare şi dezvoltare a competenţei de comunicare la preşcolari.
Pentru ca preşcolarii să înţeleagă ce înseamnă familia de cuvinte am realizat jocul
didactic „Şi eu am o familie” sau „Fraţii şi surorile mele”.
Cunoscând noţiunea de cuvânt, preşcolarii trebuie să înţeleagă sensul pe care-l poartă
acesta. Ei vor fi familiarizaţi cu noţiunile de sinonime, omonime, antonime, paronime.
Pentru a-i deprinde pe copii cu „familia de cuvinte” (sinonime, antonime, omonime,
paronime) şi pentru deprinderea acestora cu formularea cuvintelor noi prin derivare cu ajutorul
sufixelor şi prefixelor, la grupa mare, în cadrul proiectului tematic „Toamna”, în săptămâna cu
tema „Legume de toamnă”, după activităţile de observare, lectură după imagini, memorizarea
unor poezii adecvate, am antrenat copiii în jocul didactic „Caută rudele cuvântului”.
Jocul l-am desfăşurat astfel: copiii aşezaţi pe covor, în mijloc multe jetoane cu imagini
reprezentând tema dată. Fiecare copil trebuie să aleagă câte un jeton şi să-l explice. Apoi, la
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solicitarea mea, copiii au ales imagini înrudite ca temă (Legume de toamnă: ardei, vinete,
varză, morcovi, etc), dar şi ca rostire a cuvântului ilustrat (grădina, grădinar, grădiniţa), şi-au
dat mâinile într-un cerc simbolizând familia de cuvinte, rostind următoarele versuri :
,,Familia-i mare,/ Familia-i mică,/ În familie să ne unim,/ Rudele să le găsim.’’
Pentru înţelegerea noţiunii de antonime folosim jocul „Găseşte imaginea opusă” în care
copiii au sarcina de a recunoaşte şi descrie imagini care reprezintă stări, trăiri opuse: copil care
se spală/copil murdar; copil care aruncă ghiozdanul/ copil care merge cu geanta în spate; copil
care plânge/copil care râde, etc.
În cadrul jocului „Găseşte imaginea opusă”, copiii au avut sarcina de a recunoaşte şi
descrie imagini care reprezintă stări, trăiri opuse (antonime).
În jocuri precum: „Ce mai poate denumi acest cuvânt”, „Unde se află ?”, „Când şi
cum”, „Jocul contrariilor”, „Hai să împachetăm”, „Foloseşte cuvântul potrivit”, copiii au căutat
şi găsit antonime.
Jocul didactic „Dacă nu-i aşa” are ca obiectiv însuşirea de către copii a noţiunii de
omonime.
Prin intermediul jocului didactic „Televizorul” copiii au înţeles noţiunea de cuvinte
paronime. Pe ecranul televizorului apare o imagine cu o vază, o barză, un morar şi un strat de
mărar. După ce au intuit imaginile le vom spune nişte versuri care să includă şi cuvintele de
mai sus, explicându-le copiilor că schimbând un sunet, vor descoperi un nou cuvânt.
În jocul „Să formăm cuvinte noi” copiii au avut ca sarcină formarea de cuvinte noi prin
schimbarea primei litere a cuvântului dat: car, rar, sar, etc. Copiii trebuie să explice înţelesul
fiecărui cuvânt, să numească fonemul care schimbă sensul cuvântului şi, facultativ, să
formuleze propoziţii cu cuvintele nou create. Jocul didactic „Scara cuvintelor” a pus copiii în
situaţia de a recunoaşte imagini, să le denumească, să formuleze o propoziţie despre ele şi să
aşeze imaginile în ordine, în funcţie de numărul de litere care compun denumirea obiectului
respectiv. Unii copii au formulat propoziţii, alţii au spus câte cuvinte are propoziţia, alţii au
despărţit cuvintele în silabe. Alţi copii au precizat care cuvânt din propoziţie are un anumit
număr de litere precizat de educatoare. În acest fel, copiii şi-au îmbogăţit vocabularul activ şi
pasiv pe baza experienţei personale şi a relaţiilor cu ceilalţi, au putut utiliza un limbaj oral
corect din punct de vedere gramatical, s-au familiarizat cu componenţa grafică şi sonoră a
cuvintelor.
Prin jocurile: „Cum este?”, „Care culoare îţi place?”, „Completează ce lipseşte”, am
realizat îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului, sporindu-se numărul cuvintelor-însuşiri
folosite de preşcolari, prin descrierea de către aceştia a ilustraţiilor, ajungând chiar la povestirea
lor.
Jocul „Cum este?” a avut ca obiectiv folosirea corectă a adjectivelor în propoziţii şi a
gradelor de comparaţie. În desfăşurarea lui am pus accent pe recunoaşterea obiectelor cu
însuşirile lor. În această idee, am procurat materialele necesare: un pahar mare şi unul mic, un
prosop moale şi unul aspru, un fular gros şi unul subțire, o farfurie adâncă şi una întinsă, etc.
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Obiectele au fost aşezate şi acoperite pe masă. Copiii veneau pe rând, luau un obiect, îl
pipăiau, îl comparau cu altul asemănător şi în final îl denumeau: „Eu cred că este un pahar
mic”, „Am găsit o farfurie mai mică decât cea de pe masă”. Pentru complicarea jocului, copiii
erau rugaţi să formuleze propoziţii despre obiectele folosite în joc. Am apreciat copiii care au
folosit în formularea propoziţiilor multe cuvinte, plasticitatea exprimării, bogăţia
vocabularului.
Jocul „Completează ce lipseşte” l-am folosit pentru verificarea cunoştintelor copiilor
despre adjective, să-i fac să înţeleagă foarte bine legătura dintre substantiv (care denumeşte
obiectul) şi adjectiv (care denumeşte însuşirea obiectului) şi astfel să realizeze relaţia logică
dintre obiect şi însuşirile sale.
Un copil va fi apt pentru şcolaritate atunci când va putea să-şi exprime corect gândurile,
intenţiile şi trăirile emoţionale şi, mai ales, poate să verbalizeze adecvat, ceea ce vrea să
comunice cu altul. Deci, este capabil să stăpânească limbajul ca instrument de informare, de
comunicare şi de exprimare.
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Relația grădiniță – familie nu poate produce singură copii de succes
Profesor Fumărel Maria
Director la Grădinița cu Program Prelungit
,, Lumea Copiilor”, Tg-Jiu, județul Gorj
Funcţia centrală a educaţiei este aceea de formare şi dezvoltare permanentă a
personalităţii individului cu scopul integrării sociale optime. Omul este în permanentă
interacţiune cu factorii sociali ai existenţei sale. Educaţia reprezintă un proces complex şi de
durată, în cadrul căruia se realizează treptat profilul uman cerut de o societate dată, în raport
cu idealul educativ al acesteia.
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Ca instituţie specializată a societăţii pentru instruirea şi educarea copiilor, grădiniţei îi
revin răspunderi tot mai mari în acest proces, ea fiind în măsură să lucreze calificat, să ţină
seamă de particularităţile dezvoltării fizice şi psihice ale fiecărui copil, ale mediului socialfamilial în care el trăieşte, de faptul că asupra procesului de formare a preşcolarilor îşi pun
amprenta numeroşi factori, atât în sens pozitiv cât şi în sens negativ.
Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici, când
intervin primele contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau socializare de
bază), şi continuă de-a lungul vieţii omului, odată cu dobândirea unor statusuri şi roluri
succesive (socializare continuă sau secundară).
Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie
(deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării
ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi.
Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului,
corectitudinea exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia
interacţionează şi îi solicită pe copii.
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul,
politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini, modelul
parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului exemple de comportamente în diferite
contexte. De la părinţi, cei mici vor învăţa să aprecieze ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e
nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente.
În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi metode
ştiinţifice, deţine mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui
copil. Îmbinarea în parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie
să fie în beneficiul copilului.
Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor
obiective comune. Pentru ca parteneriatul să funcţioneze este nevoie de respect, încredere
reciprocă, consens cu privire la scopurile acţiunii şi strategiilor de atingere a acestora şi de
asumarea în comun a drepturilor şi responsabilităţilor.
Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de
colaborare a părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi părinţi
manifestă deschidere, dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate întâmpla ca
realizarea unui parteneriat să fie împiedicată de atitudini necorespunzătoare ale fiecăruia dintre
cei implicaţi.
Copilul trebuie asigurat permanent de dragostea părintească şi să i se explice de ce i se
interzice ceva. În funcţie de reacţia pe care o au părinţii, un comportament pe care, de obicei,
copilul îl descoperă şi şi-l însuşeşte jucându-se, poate fi întărit sau slăbit. Pentru a-i determina
pe părinţi să acorde mai multă atenţie copiilor, în cadrul unei şedinţe le-am adresat câteva
întrebări:
1. Cât de mult se ocupă de educaţia copiilor?
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2. Cine se ocupă in mod special de educaţia copiilor?
3. L-aţi pedepsit sau lăudat pe copil? Cum?
4. Vă place comportamentul copilului dumneavoastră?
Răspunsurile au fost surprinzătoare, bazându-se pe sinceritate: unii au recunoscut că nu
au foarte mult timp liber, alţii că se ocupă mai mult bunicii, aşteptând ca educaţia copiilor să
se facă numai la grădiniţă. Am observat că după aceasta, implicarea lor a fost mai activă,
dorinţa de a cunoaște progresele copiilor a crescut de la o zi la alta.
Cultivarea unor relații de parteneriat efectiv între grădiniță și familie, în sprijinul
educației și creșterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea și integrarea
școlară; este primul pas către o educație flexibilă și dinamică a personalității copilului.
Datorită interesului cadrelor didactice, al familiei şi al comunităţii pentru vârsta micii
copilării, aceste centre deschid mediul preşcolar către comunitate şi contribuie la asumarea
treptată, de către toţi factorii sociali, a rolului şi a responsabilităţii lor în formarea noilor
generaţii şi a copiilor de succes. Comunitatea reprezintă o potenţialitate virtuală pentru
dezvoltarea personalităţii individului. Mediul social oferă posibilităţi nelimitate în vederea
valorificării predispoziţiilor native ale individului; putem spune că unei diversităţi genetice îi
corespunde o infinitate de posibilităţi oferite de mediu.
Parteneriatul grădiniţă – familie – comunitate se referă la construirea unor relaţii
pozitive între familie, grădiniţă şi comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate
avea un efect benefic asupra copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu
părinţii şi membrii comunităţii. Activitatea cu părinţii ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea
copiilor în programul educativ din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor
respectul de sine, încredere în competenţele lor, făcându-i mai buni. Copiii caută modele în
părinţii lor şi în membrii societăţii (actori, sportivi, etc), iar aceştia, la rândul lor vor să crească
mici genii.
Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de
colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a
personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt benefice
atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi (şcoală, familie, comunitate).
Comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare al
copilului. Fiecare unitate şcolară devine o comunitate, în condiţiile propriului său plan de
îmbunătăţire continuă a predării, învăţării şi disciplinei. Toţi elevii săi se străduiesc şi fac
progrese în direcţia atingerii standardelor dorite, fiind ajutaţi de părinţi, cadre didactice şi alţi
parteneri implicaţi. Şcolile şi comunitatea îmbunătăţesc instrucţia, evaluarea, dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice, implicarea părinţilor şi a oamenilor de afaceri, astfel încât
fiecare aspect al educaţiei funcţionează ca parte a unui sistem, care sprijină toţi copiii pentru
a-şi atinge obiectivele.
Cadrele didactice şi părinţii trebuie să lucreze împreună pentru a dezvolta o relaţie de
cooperare. Centrul acestui parteneriat este copilul. Acest parteneriat între dascăl şi părinţi,
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oferă copiilor un model asupra felului în care adulţii cooperează pentru a crea un mediu de
învăţare stimulator. Este esenţială implicarea activă a părinţilor încă din primul an de grădiniţă.
În cadrul unei comunităţi, grădiniţa şi şcoala sunt instituţii care asigură educaţia
copiilor, dar sprijină, în acelaşi timp preocuparea şi nevoia adulţilor pentru perfecţionare
continuă şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.
O comunitate care plasează educaţia printre priorităţile sale, este o comunitate care
acţionează conştient în folosul tuturor membrilor săi. Este bine ştiut faptul că, pe termen lung,
investiţia în educaţie este cea mai valoroasă pentru societate.
Pentru realizarea unui parteneriat trebuie stabilite câteva forme de relaţionare necesare.
Astfel, trebuie respectate cele patru condiţii de realizare ale acestui proces: comunicare,
coordonare, cooperare şi în final, parteneriat. Aceste distincţii sunt importante pentru decizia
privind tipul de relaţionare pe care se poate miza, pentru un anumit partener din cadrul
comunităţii.
Părinţii să fie percepuţi de către cadrele didactice ca persoane active şi valoroase pentru
educarea copiilor. De asemenea, părinţii să se implice în mod concret în luarea de decizii
referitoare la activităţi extraşcolare, la modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor
opţionale, iar responsabilitatea pentru evoluţia copilului să fie împărţită între şcoală şi părinţi.
Autorităţile locale, în virtutea prevederilor legale, oferă grădiniţelor sprijin concretizat
prin fonduri, resurse materiale, facilitarea obţinerii unor resurse financiare extrabugetare.
Acţiunile în care autoritatea locală poate interveni sunt: asigurarea unor resurse
materiale şi financiare pentru grădiniţe; asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea
activităţilor într-un spaţiu sigur şi confortabil (utilităţi, amenajarea spaţiilor de joacă);
facilitarea unor donaţii şi sponsorizări în bunuri materiale; alocarea unor spaţii la dispoziţia
unităţilor de învăţământ din localitate; colaborare în organizarea de activităţi culturale şi
sportive; acţiuni menite să conducă la îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare din grădiniţă care
vizează infrastructura şi dotarea.
Ca parteneri educaţionali, agenţii economici trebuie să fie în atenţia
unităţilor preşcolare şi şcolare, în ipoteza că aceştia pot reprezenta actori importanţi pe piaţa
muncii în viitor.
Este importantă atragerea instituţiilor culturale spre promovarea specificului
comunităţii prin publicarea unor materiale didactice privitoare la istoria şi cultura grupului
respectiv.
Se pot organiza parteneriate cu centre culturale pentru copii şi familiile acestora, iar în
cadrul acestora copiii pot studia şi îşi pot dezvolta abilităţile şi talentele, şi unde pot deveni
conştienţi de drepturile lor.
A educa înseamnă a adapta copilul la mediul social adult, ţinând seama de natura sa
proprie, de posibilităţile individuale de asimilare, înseamnă a face apel la mijloacele, metodele
şi procedeele care corespund trebuinţelor copilului. A educa înseamnă răbdare şi insistenţă,
înseamnă o muncă cotidiană continuă.
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Activităţile extraşcolare: plimbările în aer liber şi excursiile în etapa
preşcolară- o latură importantă a educaţiei în spaţiul românesc
Profesor învăţământ preşcolar: Fota Anca,
Grădiniţa ,,Sf. Lucia’’ Craiova
În mijlocul naturii, copiii se deprind cu munca intelectuală, le orientăm curiozitatea de
a cunoaşte cât mai multe, îi învăţăm să caute explicaţia fiecărui fenomen, le dezvoltăm
interesele cognitive, încrederea în forţele proprii, bucuria şi satisfacţia descoperirii
adevărurilor.
De mici, copiii asimilează cunoştinţele prin contactul direct cu natura, cu societatea. Pe
lângă formarea unor reprezentări clare, natura oferă un cadru deosebit de valoros pentru
exercitarea de influenţe educative, pentru cultivarea spiritului de cercetare, pentru descoperirea
de noi cunoştinţe.
Plimbările în aer liber se deosebesc de plimbările pe care copiii le fac cu părinţii prin
aceea că întotdeauna educatoarea propune obiective bine stabilite. Plimbările în aer liber sunt
însoţite de antrenarea preşcolarilor în acţiuni de observare, în experimentarea şi efectuarea unor
lucrări practice care-i determină să realizeze o muncă creatoare, le formează şi le dezvoltă
tehnicile de investigare a realităţii înconjurătoare. Asemenea activităţi pot fi urmărirea
fenomenelor naturii specifice fiecărui anotimp, observarea creşterii plantelor şi a animalelor,
îngrijirea şi hrănirea acestora.
„De ce ninge?”, „Unde pleacă păsările călătoare?”, „De unde vine ploaia?”, „De ce e
udă iarba în dimineţile de vară?”, lista „de ce”-urilor poate continua la nesfârşit. Pornind de la
aceste banale întrebări ajungem la una dintre problemele capitale ale omenirii – raportul dintre
om şi natură. Experienţa arată că primele noţiuni ştiinţifice ale preşcolarilor despre lume şi
viaţă se formează prin contactul direct cu natura, în vizite, excursii, intuirea directă a
obiectivelor şi fenomenelor naturii şi utilizarea largă a activităţilor practice.
Primul pas în cercetarea naturii se face prin organizarea observaţiilor în natură, în
timpul plimbărilor, în scopul alcătuirii calendarului naturii. Însemnările în calendarul naturii a
fost un mijloc care a contribuit la formarea unor noţiuni clare în mintea copiilor. Copiii care
nu aveau clară noţiunea de zi, săptămână, anotimp au realizat pe parcursul întocmirii
calendarului diferenţa dintre zi şi anotimp, au înţeles că viaţa plantelor şi a animalelor cunoaşte
anumite etape ce se desfăşoară într-un anumit anotimp, sub influenţa luminii, căldurii,
umidităţii.
Pe linia dezvoltării capacităţilor intelectuale, contactul direct cu natura contribuie direct
la dezvoltarea unor operaţii ale gândirii: identificare, grupare, comparaţie, generalizare.
Prin plimbările în aer liber, copiii se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă,
investigatoare; răspunzând la solicitarea de a efectua analize şi comparaţii. Pentru a determina

107

Nr. 18- iulie 2017

caracteristicile esenţiale observă sistematic unele fenomene ale naturii în mişcarea şi
dezvoltarea lor.
Natura îi atrage pe copii datorită frumuseţii ei, prin varietatea şi multitudinea de culori,
de forme, de mirosuri provenite de la flori, iarbă, frunze şi muşchi. Copiii sunt interesaţi atât
de fenomenele caracteristice ale fiecărui fenomen, a fiecărui anotimp, de viaţa plantelor şi a
animalelor, dar şi de modul cum se comportă şi privesc ceilalţi oameni natura şi cum o
protejează.
Această preocupare pe care o manifestă copiii m-am străduit să o dezvolt cât mai mult,
transformându-le curiozitatea într-o dorinţă de aprofundare a relaţiilor cu natura. O noţiune
însuşită în faţa manifestării sau existenţei cu natura, va fi înţeleasă şi reţinută chiar fără să-şi
dea seama copilul.
În urma plimbărilor, copiii redau cu mai multă fantezie şi sensibilitate imaginea
realităţii în cadrul activităţilor artistico-plastice, practice cu materiale din natură (frunze,
ghinde, conuri de brad etc.).
Plimbările şi vizitele permit formarea sentimentului de respect şi dragoste pentru
natură, muncă, om şi realizările lui.
Excursiile cu caracter didactic reprezintă forme auxiliare de organizare a procedeului
instructiv – educativ în predarea cunoştinţelor despre natură.
Excursia asigură însuşirea cunoştinţelor prin perceperea directă a fenomenelor. În
excursii, copiii dobândesc cunoştinţe noi, studiază obiectele şi fenomenele în toată
complexitatea lor, îşi precizează şi fixează mai bine cunoştinţele însuşite anterior, se formează
priceperi şi deprinderi de a observa fenomenele naturii şi ale vieţii sociale, şi în felul acesta
prin intuiţia directă, cunoştinţele capătă un caracter realist, dezvăluind legăturile lor cauzale.
Ca activitate ce se desfăşoară în afara clasei, excursia poate avea o durată mai scurtă
sau mai lungă. Organizarea unei excursii presupune mai multe etape:
1. Pregătirea excursiei este etapa în care copiii sunt familiarizaţi / îşi însuşesc scopul,
conţinutul şi modalităţile de desfăşurare a excursiei. De asemenea, ei se familiarizează cu
condiţiile pe care trebuie să le respecte pe parcursul desfăşurării excursiei.
2. Desfăşurarea excursiei reprezintă etapa propriu-zisă de desfăşurare a activităţilor
copiilor, în cadrul căreia se realizează activităţile / sarcinile excursiei cu privire la observarea
fenomenelor, consemnarea rezultatelor şi colectarea materialului biologic.
3. Prelucrarea datelor, observaţiilor şi a materialului biologic colectat şi valorificarea
lor este a treia etapă şi cea finală a unei excursii.
Pentru asigurarea realizării sarcinilor instructiv-educative, educatoarea trebuie:
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să stabilească din timp perioada când se va desfăşura excursia şi locul acesteia;



să formuleze clar obiectul / obiectivele pe care le urmăreşte;



să stabilească sarcinile de lucru pentru fiecare copil / grup;
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să elaboreze fişe de lucru.

După momentul în care au loc, excursiile pot fi:

-

preliminare, când au drept scop urmărirea unor fenomene necesare înţelegerii unei
teme sau a capitolului ce urmează a fi studiat;

-

activităţi, excursii care urmăresc obţinerea de cunoştinţe pe bază de observaţii;

-

activităţi, excursii finale, care prilejuiesc fixarea, aprofundarea şi aplicarea în
practică a cunoştinţelor.

Ca formă de activitate extracuriculară, excursia contribuie la dezvoltarea tuturor
laturilor personalităţii copiilor: intelectuală, morală, estetică şi fizică.
Excursiile de documentare şi recreere reprezintă un cadru favorabil pentru formarea
unor deprinderi şi comportamente ecologice.
Observaţiile, impresiile, amintirile, se vor fixa în memorie prin valorificarea lor în
practica de zi cu zi, prin activităţile de desen, lucrări aplicative etc.

Educaţia ecologică

Prof. înv.primar Găină Pălăguţa,
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Alexandria, Teleorman
Moto:
„ Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce i-am învăţat şi noi pe ai noştri: că pământul, cu tot
ce are frumos, este mama noastră. Tot ceea ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se
întâmple şi copiilor acestui pământ. Noi ştim cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci
omul aparţine pământului.Omul este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-i face pământului
îşi face lui însuşi.” (Sieux Seattle)

Noile educaţii: educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia ecologică,
educaţia pentru pace, educaţia pentru sănătate, educaţia interculturală etc. sunt definite din anii
1980 la nivelul programelor şi a recomandărilor UNESCO ca răspuns la imperativele lumii
contemporane. Procesul declanşat stimulează trecerea de la demersurile specifice la abordările
globale, interdisciplinare şi permite aprofundarea unor probleme sociale care cer soluţii
concrete: democraţia, pacea, mediul, alimentaţia, sănătatea etc. Şcoala contemporană nu mai
poate ocoli această problematică interdisciplinară care este a tuturor profesiunilor şi a tuturor
cetăţenilor capabili să-şi îndeplinească rolurile sociale, etice şi politice care le revin.
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Educaţia ecologică se impune tot mai mult ca o componentă organică a educaţiei
generale, a formării personalităţii copilului. Acest demers este determinat de evoluţia
civilizaţiei contemporane care pe de-o parte creează bunuri, valori spirituale, servicii,
tehnologii benefice pentru existenţa şi prosperitatea oamenilor, iar pe de altă parte provoacă
fenomene grave de poluare fizică şi psihosocială, care afectează viaţa în general, punând în
pericol chiar existenţa omului.
Educaţia ecologică (pentru protecţia mediului înconjurător) are ca scop schimbarea
viziunii pe care noi o avem asupra lumii, înţelegerea relaţiilor care se ţes în interiorul sistemelor
ecologice, între om şi natură, implicarea în rezolvarea problemelor declanşate odată cu
aplicarea tehnologiilor la scară socială. Educaţia ecologică proiectează şi realizează
următoarele obiective:


Dobândirea de cunoştinţe ecologice şi formarea unei gândiri ecologice, dinamice şi
creative, care să contribuie la înţelegerea pericolului fenomenelor poluante şi a
necesităţii luării măsurilor eficiente de prevenire şi înlăturare a poluării, de ameliorare
ecologică a mediului ambiant, în vederea obţinerii unui mediu curat, pur şi a unui climat
intern şi internaţional de înţelegere, cooperare şi pace.



Formarea de priceperi, deprinderi şi obişnuinţe ecologice care să-l ajute pe om să
contribuie efectiv, practic, la prevenirea şi înlăturarea poluării, la realizarea unui mediu
ambiant pur, curat şi a unui climat intern şi internaţional de înţelegere, cooperare şi
pace.



Formarea de convingeri şi sentimente ecologice, obiectivate în simţiri şi trăiri
superioare, care să determine oamenii să-şi folosească toate forţele lor pentru
prevenirea şi înlăturarea poluării şi pentru asiguratea unui mediu ambiant curat, pur şi
a unui climat intern şi internaţional de înţelegere, cooperare şi pace durabilă.

Educaţia ecologică trebuie să determine oamenii să păstreze puritatea şi frumuseţea
naturii, să păstreze curăţenia mediului înconjurător, aducând totodată ameliorarea naturii prin
extinderea pădurilor şi spaţiilor verzi, prin păstrarea purităţii apei, aerului şi solului. Educaţia
ecologică trebuie să determine oamenii pentru a crea pe plan naţional şi internaţional relaţii şi
climat demne, civilizate, democratice şi etice.
În ultimii ani, oamenii de ştiinţă şi liderii politici au admis necesitatea de a proteja
mediul înconjurător. Extinderea unor produse toxice, extinderea deşerturilor, acumularea
deşeurilor menajere, industriale, nucleare şi toxice, ploile acide şi altele au influenţe negative
şi pun în pericol patrimoniul genetic atât al plantelor şi al animalelor cât şi al oamenilor.
Capacitatea de distrugere a mediului se poate spune de autodistrugere a luat o amploare fără
precedent, de aceea se impun măsuri la nivel mondial. Agresiunea omului asupra mediului
natural, dar şi asupra celui artificial este datorată luptei pentru existenţă şi se adaugă în mod
fatal şi catastrofele naturale (cutremure, inundaţii, tsunami, incendii, invazii de insecte,
molime, schimbări climaterice etc.).
„Charta Terrei”, adoptată de către comunitatea internaţională în timpul conferinţei
Naţiunilor Unite asupra mediului şi dezvoltării la Rio de Janeiro în 1992 şi cele două cenvenţii
internaţionale semnate la Rio reprezintă un punct de plecare în încercarea de a rezolva
problemele majore de mediu. Începând cu 1995, ONU a organizat anual conferinţe pentru a
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revizui prevederile convenţiei. În perioada 30 noiembrie-11 decembrie 2015, la Paris, a avut
loc cea de-a 21-a Conferinţă a Naţiunilor Unite pe tema schimbărilor climatice. Liderii şi alţi
reprezentanţi ai 190 de state ONU au negociat şi au semnat un acord climatic care să oblige
guvernele să impună măsuri de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
„Redu Amprenta de Carbon-Primii paşi în lupta împotriva schimbărilor climatice” este
primul proiect privind creşterea gradului de conştientizare a populaţiei României referitoare la
schimbările climatice, având drept obiective educarea populaţiei cu privire la efectele încălzirii
globale asupra mediului înconjurător şi impactul asupra vieţii umane, precum şi conşientizarea
importanţei propriei contribuţii în reducerea amprentei de carbon desfăşurat de Asociaţia
Environ în parteneriat cu Ambasada Republicii Federale Germania.
Asociaţia Environ (în calitate de ,,Organizator”) în parteneriat cu Asociaţia Sistemul
Naţional de Reciclare a Bateriilor (S.N.R.B.) şi cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor şi Ministerul Educaţiei Naţionale, organizează în perioada 12.09.2016 – 15.06.2017
cea de-a şasea ediţie a Campaniei de conştientizare, responsabilitate socială şi colectare
selectivă „Baterel şi Lumea NON-E”. Ediţia a cincea a Campaniei de conştientizare,
responsabilitate socială şi colectare selectivă „Baterel şi Lumea NON-E” desfăşurată în anul
şcolar 2015-2016 a cuprins peste 25.000 de elevi îndrumați de 1000 de profesori din 700 de
unități de învățământ care au obținut calificativul excelent la proba de colectare. Şcoala noastră
s-a numărat pentru prima dată printre cele 700 de şcoli participante, iar în acest an şcolar revine
cu forţe proaspete în noua ediţie a Campaniei Baterel şi Lumea NON-E. Obiectivele de
educaţie ecologică propuse de această Campanie sunt:
1. Implicarea atât a elevilor din ciclurile preşcolar, primar, gimnazial şi liceal cât şi a
cadrelor didactice în realizarea unei reţele naţionale de colectare şi reciclare selectivă (în
special a DEEE-deşeurilor de echipamente electrice şi electronice- de mici dimensiuni şi a
bateriilor şi acumulatorilor uzaţi).
2. Implementarea unui program funcţional de conştientizare şi a unui sistem eficient de
educare privind colectarea selectivă la nivelul unităţilor de învăţământ.
3. Realizarea unei campanii integrate de comunicare la nivel naţional, în rândul
elevilor, privind efectele nocive ale DEEE şi ale celor de bateriilor şi acumulatorilor uzaţi
asupra mediului.
4. Realizarea unei competiţii pozitive la nivel naţional în ceea ce priveşte colectarea
selectivă prin intermediul concursurilor de desene, proiecte sau implicare activă în promovare
la nivelul unităţilor de învăţământ.
5. Colectarea deşeurilor electrice de mici dimensiuni şi a bateriilor uzate în unităţile de
învăţământ preuniversitar (grădiniţe, şcoli şi licee).
Aceste obiective ecologice propuse de Campania Baterel şi Lumea NON-E implică
desfăşurarea unor activităţi extracurriculare foarte atractive pentru elevi în care ei pot deveni
supereroi alături de Baterel în lupta pentru salvarea Planetei Albastre.
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Clasic şi modern în organizarea lecţiei
Prof. Florea Marinela,
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare”Alexandria, Teleorman

Trăind în epoca avalanşelor informatice, a calculatoarelor electronice din ce în ce
mai performante, îi pregătim pe copii pentru rosturi pe care nu le putem prevedea cu exactitate.
Totuşi, atât cât va exista omenirea, ea trebuie să păstreze acele valori care o individualizează
şi o definesc: sensibilitatea în faţa problemelor aproapelui, vibraţia pentru frumos şi bine, grija
pentru perpetuarea valorilor culturale create de omenire de-a lungul existenţei sale.
Cunoscuta animatoare a mişcării feministe din Suedia, pedagogul Ellen Key considera
că secolul al XX –lea se va putea numi ,,secolul copilului”. Îşi intitula astfel o carte în care
argumenta părerea ei ,,prin faptul că persoanele mature vor înţelege, în sfârşit, spiritul copiilor
şi prin aceea că puritatea spiritului copilăresc va persista la persoanele mature”.
Am intrat într-un nou secol şi mileniu fără a ne fi pronunţat asupra esenţelor ce-l vor
defini. Grija pentru copil, pentru desăvârşirea fiinţei sale, pentru crearea condiţiilor
confortabile de viaţă şi de împlinire spirituală, ar trebui să stea la baza oricărei iniţiative
economice sau sociale, nu doar în grija instituţiei specializate în formarea personalităţii –
şcoala.
Pedagogii timpului nostru sunt în mod unanim de părere că în procesul didactic trebuie
să aibă loc o continuă inovare. Ca să-şi dovedească eficienţa ea trebuie să se afle cu rădăcinile
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în tradiţie, nu în cenuşa, ci în flacăra ei. Acesta ar trebui să fie raportul între tradiţie şi inovaţie,
între clasic şi modern.
Îi cităm deseori pe pedagogii străini, dar uităm că gândirea pedagogică românească are
contribuţii remarcabile în domeniul perceperii şcolii ca un fenomen viu, în continuă
perfecţionare.
Astfel, pedagogul muscelean I.C.Petrescu, într-o lucrare cu titlul ,,Şcoala activă”
(1926) pune în circulaţie conceptul de activism educativ, bazat pe angajarea profundă a
subiectului educat în formare multilaterală şi cultivare polivalentă, pe metode care pun accent
pe efortul personal al copilului, pe profesorul care cunoaşte legile dezvoltării genetice şi
specificul individual.
În orice domeniu termenul ,,clasic” înseamnă acţiune cu valoare de model, în care sau statornicit prin uz îndelungat valori și procedee ce şi -au dovedit eficienţa şi au persistat în
ciuda unor iniţiative care au constituit la un moment dat o modă.
„Modern” trebuie să însemne conţinuturi aduse la zi, atractive, orientate după nevoile
copilului, sincrone cu dezvoltarea economică şi socială, strategii didactice noi, adică mijloace
moderne de învaţare, ambient atractiv şi stimulativ, variate metode active, participative, forme
noi de organizare a activităţii didactice, o nouă relaţie educator – educat, utilizarea în practica
didactică a rezultatelor la zi ale cercetării pedagogice. Toate acestea presupun educatori
informaţi, cu gândire creativă, argumentată pedagogic şi nu doar schimbarea ca scop în sine,
cu efecte necercetate şi neprevăzute.
Educatorul timpului nostru trebuie să stabilească relaţii mai strânse de colaborare cu
familia, acum mai aptă pentru implicarea în actul educaţiei cu comunitatea şi cu alte instituţii
cu rol educativ: biserica, cluburile şcolare, centrele de agrement, muzeele etc.
În proiectarea activităţilor didactice educatoarea, învăţătorul, profesorul vor prevedea
acele demersuri care asigură o bună motivaţie a învăţării, obiective diverse, sistematizate
riguros de pedagogii moderni (cognitive, afective, psihomotorii), operaţionale, care se regăsesc
în secvenţe didactice distincte, măsurabile.
Din cibernetică a fost preluat conceptul de feedback, permanentul control asupra modului în
care s-a însuşit de către elevi informaţia în timpul etapelor transmiterii ei.
Lecţia modernă utilizează evaluarea cu toate tipurile şi funcţiile ei şi îşi bazează
organizarea pe concluziile evaluării predictive, oferind copiilor ceea ce lipseşte din inventarul
lor de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi şi bazându-se pe acest inventar.
Într- un fel acţionează educatoarea cu copiii care au acasă calculatoar, aparate electronice sau
care îşi petrec vacanţele în staţiuni din ţară şi din străinătate şi într-un alt mod se ocupă de
copiii care trăiesc în condiţiile unui timp trecut.
Vorbim despre învaţământul orientat după nevoile copilului, dar şi despre egalitatea
şanselor şi educatoarea are imensa responsabilitate de a-i ridica pe copiii cărora familiile le
oferă prea puţin, fără a coborî ştacheta pentru cei dintâi.
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În lucrarea sa „Lecţia între proiect şi realizare” pedagogul Miron Ionescu pune în
discuţie noţiunea de design instrucţional, căruia îi acordă un rol esenţial în asigurarea reuşitei
şcolare.
Lecţia modernă pune în mişcare într-o mai mare măsură diversitatea structurilor
psihice, a disponibilităţilor aptitudinale de învăţare, prin adecvarea mai strânsă a ambientului
la acest specific, mergând până la centrarea predilectă pe elev a diferitelor componente şi verigi
ale lecţiei.
De aceste idei sunt călăuzită în activitatea mea cu o grupă mijlocie la Grădiniţa cu
Program Prelungit Nr.2, Câmpulung. Am acordat o deosebită atenţie alegerii conţinuturilor la
diferite discipline, aplicării în mod creator a metodelor didactice, creării de momente -surpriză
care sporesc interesul şi atenţia copiilor şi stimulează gândirea creatoare.
Am acordat o grijă deosebită pentru ambientul educaţional, probabil asemenea celor
mai multe dintre educatoare. Am amenajat corespunzător compartimentele pentru activităţile
liber-alese, pentru ariile: construcţii, artă, stiinţă, carte. Îi urmăresc pe copii şi îi îndrum pe cei
care ocolesc un centru de interes. Folosesc orice moment pentru a-i apropia pe aceşti copii de
carte, de sectorul artă, le cer să numere, să picteze, să exerseze elementele grafice, să deseneze.
Urmăresc în acelaşi timp socializarea copiilor şi intervin în vederea stabilirii unor
relaţii de întrajutorare, de cooperare, de respect al individualităţii. Îi antrenez pe copii să joace
jocuri de rol, folosind o şapcă de ceferist sau o bonetă soldăţească, penele unui indian sau nişte
mănuşi desperecheate. Îi indrum să confecţioneze din câteva resturi textile rochiţe pentru
păpuşi, săculeţi, băsmăluţe, ori diferite aranjamente folosind sâmburi de piersică şi castane,
frunze uscate sau macaroane de diferite forme.
În activităţile obligatorii, acord o atenţie deosebită captării atenţiei prin mijloace
diferite. La momentul respectiv apare în clasă un poştaş care anunţă un concurs al recitatorilorcopii într-o activitate de memorizare, organizez o discuţie despre conţinutul unui săculeţ opac
în care se află materialul didactic de utilizat într-o activitate matematică, un televizor pe ecranul
căruia se derulează o bandă desenată cu poveştile de repetat sau care anunţă o poveste nouă cu
doi iepuraşi (Puf-Alb și Puf-Gri),o scrisoare de la o rândunică ce va sosi la noi în curândpentru o convorbire despre primăvară, o pagină ilustrată dintr-un Dicționar Enciclopedic în
care sunt prezentate animale sălbatice din alte zone geografice, o înregistrare cu planetele şi
deplasarea lor pe orbite, etc.
În momentul denumit „dirijarea învăţării” caut să utilizez într-o îmbinare armonioasă
metodele clasice şi metodele moderne. Conştientizez momentul în care acord prioritate
aplicării unui principiu didactic, al intuiţiei, de exemplu, sau principiului accesibilităţii şi al
individualizării învăţământului. Utilizez povestirea, conversaţia, lectura explicativă,
demonstraţia, dar apelez şi la problematizare, lucru în grup, studiul de caz sau utilizarea
proiecţiilor și a înregistrărilor.
Foarte interesantă a fost o activitate de desen în care am cerut copiilor să deseneze pe
o bandă de hârtie cu o lungime de 4-5 metri, scene din viaţa lor de la grădiniţă sau de acasă,
din jocurile copiilor. Nu renunţ la activităţile practice prin care urmăresc dezvoltarea
manualităţii cu toate efectele ei în pregătirea preşcolarilor pentru scris, dar acord în același
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timp atenţie jocului în aer liber, în care îi atrag şi îi urmăresc mai ales pe acei copii care au
tendinţa de a se juca singuri sau care îşi petrec prea mult timp în faţa calculatorului.
N-am renunţat la basmele şi povestirile care au încântat copilăria unui lung şir de
generaţii, dar am adăugat la aceste valori perene, pagini din literatura contemporană. Atunci
când mi s-a părut că o pot face, am creat eu însămi poezioare accesibile copiilor la această
vârstă. S-a întâmplat ca mai mulţi copii să creeze şi ei povestiri interesante şi eu i-am
înconjurat, cu convingere.
Caut permanent jocuri noi, îmbin jocul cu cântecul şi caut să determin o atitudine
deschisă spre comunicare, spre interacţiune. Am înţeles să organizez cât mai multe activităţi
de observare a naturii, a animalelor şi a păsărilor, a cerului senin şi a celui înnorat.
Mă gândesc şi la vizite în librării, la gară sau la fabrica de pâine, toate acestea cu scopul de a
deschide o poartă largă spre cunoaşterea vieţii reale, într-un timp când cunoaşterea virtuală
câştigă tot mai mult teren.
Concep procesul de predare – învăţare ca un proces de comunicare, în care cei doi
factori implicaţi – emiţătorul şi receptorul- sunt deopotrivă de activi. Caut să găsesc codul
comun pentru a realiza obiectivele stabilite pentru fiecare activitate. Ţin seama că la cei doi
poli ai dialogului există indivizi cu stadii diferite ale gândirii, cu logică diferită, de aceea caut
un numitor comun şi-l găsesc în latura afectivă, motivaţională, a activităţii în grădiniţă .

BIBLIOGRAFIE

1. Cristea, Sorin – Dicţionar de termeni pedagogici- Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, R. A.., 1998.
2. Engelmann, Siegfried & Tereza, - Daţi copilului vostru o inteligenţă superioarăBucureşti, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltarea creativităţii, 1992.
3. Ionescu, Miron – Lecţia între proiect şi realizare – Cluj-Napoca, Editura Dacia 1982.
4. Key, Ellen, - Secolul copilului - Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1978.
5. Petrescu, I.C., - Şcoala activă- Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1973.
6. Radu, Ion, Ionescu, Miron – Experienţă didactică şi creativitate - Cluj-Napoca,
Editura Dacia 1987.

115

Nr. 18- iulie 2017

Improvizaţia și arta actorului ca metode de lucru în cadrul orelor de
educaţie artistică la clasele primare
(metode non-formală de educaţie artistică)
Prof. Ana Maria Galea,
Liceul Vocațional de Artă din Tîrgu Mureș
Ca o completare la programele de educaţie formală, programele tip „after school” sunt
menite să sprijine atît elevul cât şi părintele sau cadrul didactic în vederea formării unor abilităţi
sau a învăţării, uneori, prin mijloace neconvenţionale.
Programele de educaţie bazate pe improvizaţie vin ca o alternativă de luat în calcul atât
pentru pedagogii care se ocupă de programe tip „after school” dar şi pentru absolvenţii
învăţământului superior de artă care în cele mai multe cazuri se intergrează destul de dificil pe
piaţa muncii.
Există work-shop-uri teatrale și de improvizație care recurg la metode de lucru simple
pentru dezvoltarea creativităţii elevilor din clasele primare fie in programe derulate pe
parcursul întregului an şcolar fie pe parcursul câtorva ore de tip atelier. Participarea la acestea
este foarte utila din pesrpectiva dezvoltarilor unor capacitatăți pe care le vom descrie ulterior.
Dar cum vom ajunge la rezultate satisfăcătoare în cadrul unor ateliere de teatru? Foarte
simplu: prin „joc” fără stresul unor evaluări continue, unor restricții, fără prezența catalogului.
Jocul nu este tot timpul acela în care câștigi sau pierzi, în viață trebuie să joci indiferent dacă
situația este favorabilă sau nu. Atelierele de teatru sau improvizație vin să sprijine participanții
în situațiile limită în vederea luării rapid a unor decizii corecte, avantajoase, pertinente.
Intenția unor astfel de ateliere nu este aceea de a forma viitori actori ci aceea de a-i
ajuta pe participanți indiferent de opțiunea profesională de mai târziu. Studiile au demonstrat
că tinerii și copiii care au studiat, încă de la vârstele cele mai fragede, un instrument sau au
participat la ateliere de teatru și improvizație s-au adaptat mai bine la cerințele pieții muncii,
la provocările vieții.
În atelierele de teatru și improvizație se vor utiliza jocuri și exerciții făcute de actorii
profesioniști, adaptate vârstei și nivelului de înțelegere, exerciții de improvizație create pentru
dezvoltarea actorilor și non-actorilor, exerciții de conștientizare corporală și muzicale, de
retorică și de construcție a unui discurs, de tehnica vorbirii, de teatru-sport, teatru-forum, o
selecție din cele mai importante metode de tehnică teatrală, dezvoltate de pedagogi și formatori
de renume în domeniu, de la Viola Spolin, Michael Cehov, Peter Brook, Jerzy Grotowski,
Keith Johnstone, până la Ivana Chubbuck, Augusto Boal, Jean Moreno, grupate în scopul
dezvoltării unei gândiri vii, creative, prezente și eficiente atât social cât și personal.
Dar care sunt abilitățile pe care le vor câștiga participanții la ateliere?
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Autocontrol – stăpânirea emoțiilor, luarea unor decizii corecte în situații de presiune ,
canalizarea energiilor în sens pozitiv și răspunsul cu reacții folositoare subiectului vor
fi câteva dintre punctele forte ale participanților la workshop-uri



Autocunoaștere – de cele mai multe ori sarcinile de a „fi altcineva” îi vor motiva pe
participanții la workshop la introspective la o mai bună cunoaștere a propriilor
capacitate, reacții, a sinelui.



Creativitate – așa cum spuneam mai sus, atelierele se vor desfășura fără a utiliza o
evaluare care să pună presiunea rezultatului pe participant, astfel aceștia vor deveni mai
creative neavând teama că greșeala lor poate genera o consecință imediată (o notă
proastă, o mustrare, o atenționare)



Expresivitate corporală – participanții, prin joc își vor cunoaște mai bine corpul și vor
înțelege și exprima mai bine semnele corporalității lor



Expresivitate verbală – prin exercițiile efectuate în cadrul workshop-urilor participanții
vor ști ce tip de vorbire (limbaj, intonație, dinamică) este adecvat în funcție de situație.



Cultură generală – se știe că arta improvizativă a actorului este cea mai complexă dintre
toate artele. Atunci când executăm un exercițiu de improvizație acesta poate utiliza
cunoștințe din diverse domenii. Participanții vor trebui să se documenteze sau vor afla
informații care le vor îmbogăți cultura generală.



Capacitatea de a relaționa cu ușurință – participanții la astfel de ateliere și workshopuri vor reuși, în timp, să aibă ușurință în a se intergra în grupuri noi, de a relaționa cu
persoane străine, de a găsi puncte comune cu orice tip de interlocutor.

Astfel, credem că atelierele de teatru și improvizație vin să completeze programele de
tip „after-school” oferind participanților alternative educaționale care vin să întâmpine nevoile
de comunicare ale micilor școlari.

Cercul de lectură
Context interactiv pentru dezvoltarea interesului pentru lectură
Prof. Georgiana Romanov,
Școala Gimnazială Nr. 8 Constanța
4.1.Câteva precizări preliminare
Cercul de lectură face parte din formulele mixte, ce permit integrarea unor obiective de
ordin diferit, vizând ameliorarea şi performanţa în lectură (precum utilizarea unor strategii
cognitive variate) şi dezvoltarea de atitudini pozitive în raport cu lectura.
Prin această formulă a cercurilor de lectură sunt experimentate noutățile intervenite în
problematica lecturii, iar lectura la cercurile de lectură permite exploatarea reacțiilor personale
(teoria răspunsului cititorului), negocierea sensului cu alții în cadrul unei comunități ai cărei
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membri vin fiecare cu propria atitudine față de lectură. Acesta este locul unde elevii noștri ar
putea descoperi plăcerea lecturii la modul autentic.
E vorba de a regrupa o clasă în grupuri de câte patru-cinci elevi şi de a le cere să citească
acelaşi roman (sau orice alt tip de text literar) jucând, prin rotaţie, roluri diverse: animatorul,
lămuritorul/l’éclaireur (cel care alege pasajele interesante ale cărţii şi le explică), ilustratorul,
regizorul (cel care prezintă personajele), cercetătorul (cel care este documentaristul grupului),
corelatorul (cel care stabileşte legături între experienţa sa de viaţă şi carte), magicianul
cuvintelor, navigatorul (cel care stabileşte deplasarea geografică a personajelor) şi sintetizorul.
Unul şi acelaşi elev poate, câteodată, să joace două roluri pe durata unei singure şedinţe de
cerc. În timpul şedinţelor de discuţii, elevii pot, eventual, juca toate rolurile. Prin specificul lui
se aplică pe grupuri mici, iar faptul că profesorul coordonator cunoaşte foarte bine nevoile
elevilor cu care lucrează îi facilitează îndeplinirea dublului rol, de practician şi cercetător în
acelaşi timp.
Cercul de lectură este o formulă potrivită unui proiect care urmăreşte cultivarea plăcerii
lecturii, servind interesele elevului pentru că:
a. permite valorificarea lecturii de tip cursiv, cea a cititorului concret, real, ceea ce nu se
face decât rareori în clasă, profesorul fiind preocupat de lectura de tip metodic/analitic,
singura valorizată prin examene;
b. permite valorificarea altor cărţi care nu intră în bibliografia şcolară, (cărţi
contemporane, cărţi care nu sunt neapărat lecturi canonice, dar prezintă interes pentru
alte raţiuni decât interesul strict şcolar);
c. reprezintă o posibilitate de socializare, de grupare a elevilor în jurul unor idei care ar
lărgi sau poate ar configura în alt fel sistemul lor de valori.

În egală măsură, formula servește intereselor profesorului pentru că:
a. este un bun prilej de a observa din interior interesele (sau cauzele lipsei de interes) de
lectură ale elevilor, obţinând date care i-ar permite pentru viitor o discretă (şi
democratică!) modelare a viitorului cititor;
b. poate contribui la o schimbare a concepţiei despre rostul predării literaturii, strategiile
experimentate la cercuri s-ar putea folosi şi în clasă, în scopul „liberalizării” actului
didactic, înţeles de mulţi elevi, dar şi de mulţi profesori ca o parcurgere plicticoasă a
unui algoritm - acelaşi aproximativ de la clasa a IV-a până la a XII-a. (De altfel,
majoritatea participanţilor la proiect recunosc că s-a produs o schimbare în modul de
abordare a literaturii în clasă.
Chiar dacă are ca obiectiv central comprehensiunea în lectură, cercul de lectură poate
de asemenea să atingă, din perspectiva „limbajului integrat” (whole language), şi celelalte
paliere ale învăţării limbii: oralul (ex.: calitatea exprimării orale pe parcursul discuţiei) sau
scrisul (ex.: redactarea unui jurnal dialogat sau a unui jurnal de reacţii scrise, rezultate din
dialogul elevilor sau al elevilor cu profesorul). În toate cazurile, realizarea cercurilor de lectură
pretinde ca elevii să ţină un carnet de bord în care să noteze, pe parcursul lecturii, remarci
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personale şi din care să preia idei în timpul discuţiilor. Unii pedagogi americani (Hess, 1991;
Simpson, 1994-95) recomandă profesorilor să folosească mai întâi autocolante şi numai apoi
carnetele de bord: elevii vor putea astfel să-şi noteze reacţiile pe parcursul lecturii şi să le
structureze după aceea în jurnal. Rolul profesorului va fi acela de a aduna carnetele şi de a
verifica modul în care munca pe care o presupune lectura (le travail de la lecture) a fost
împlinită. Hess (1991) sugerează, de asemenea, înregistrarea unora dintre discuţii şi ascultarea
lor, de către elevi, aşa încât să poată fi, într-o mai mare măsură, capabili să se autoevaluaze.
Oricare ar fi varianta aleasă, la finele unui cerc de lectură, considerăm oportună realizarea
simultană a autoevaluării şi evaluării grupului.
Strategia Cercurilor de lectură vizează două idei: cea a cooperării (grupuri de 10-15
elevi se întâlnesc cu o anume periodicitate, citind şi discutând împreună despre cărţi) şi cea a
rolului asumat de profesorul-moderator care intră în scenă alături de elevi cu propria lui
experienţă de cititor.
4.2. Principiile cercului de lectură
4.2.1. Principiul cooperării
Pedagogia cooperării se situează în centrul acestui tip de învăţare, dialogul despre opere
fiind conceput ca o formă de colaborare cu perechea în scopul de a construi un obiectiv cognitiv
şi afectiv comun: sensul (sensurile) ce urmează a fi atribuit (atribuite) operei. Conform opiniei
lui Lusignan (1996) acest tip de pedagogie ne permite intervenţia asupra procesului de
comprehensiune şi nu doar asupra produsului, fapt ce îi conferă eficienţă. Mai mult decât atât,
menţionează acelaşi cercetător, există de obicei transfer de competenţe dinspre adult (expert)
înspre novice. Prin interacţiunea lor, elevii îşi „ascut” gândirea critică, îşi măresc competenţa
de exprimare şi îşi descoperă propriile căi de interpretare. Cooperarea vizează ce-ul (de
exemplu, informaţiile schimbate, sentimentele), cum-ul (de exemplu, strategiile de lectură),
dar şi de ce-ul (de exemplu, motivul pentru care este preferată o anume strategie) 9. Conform
teoriei lui Simpson (1994-1995), grupul este un „incitativ”; în cadrul lui este mai puţin riscant
să-ţi formulezi opiniile decât în clasă şi este mai uşoară trecerea înspre texte cu grad de
dificultate sporit. Cu toate acestea, trebuie să ne aşteptăm ca unii dintre cititorii solitari să fie
retractili faţă de acest tip de activitate.
4.2.2. Principiul rolului asumat
De altfel, profesorul care parcurge împreună cu elevii o astfel de activitate trebuie, ca
cititor expert şi ca evaluator ultim al procesului, să realizeze ceea ce cognitiviştii numesc
“modelizare”. Astfel, profesorul se pune el însuşi în scenă, ca cititor10. Hess (1991) a subliniat
neliniştea pe care o poate trăi profesorul atunci când observă tendinţa spre anecdotic a
comentariilor elevilor. Soluţia este de a dedramatiza situaţia şi de a demonstra că activitatea
nu permite digresiuni prea lungi.11 Unii cercetători (Zahalus şi Wynes, 1995) merg şi mai

Lusignan, G. (1996), „La coopération dans l’apprentissage de la langue au secondaire”, Québec français, nr.
103, automne, pp. 22.25.
10
Simpson, A. (1994-1995), „Not the class novel: A different reading program, Journal of Reading, 38 (4), pp.
290-294.
11
Hess, M. L. (1991), Making meaning together throught literature circles. Document ERIC, nr. 336-746.
9
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departe atunci când recomandă formarea părinţilor după modelul cercului de lectură astfel încât
activitatea (cu elevii mai mici) să poată fi continuată acasă.12
O seamă de pedagogi care au utilizat cercul de lectură (Hess, 1991; Simpson, 1994-95)
recunosc datoria pe care acest tip de activitate o are de îndeplinit în ceea ce priveşte „zona
proximală a dezvoltării” circumscrise de Vîgotski. Aşa cum a afirmat marele psiholog rus,
învăţarea apare numai atunci când este semnificativă din punct de vedere social.13 De altfel,
atunci când cel care învaţă este ajutat, el ajunge mai departe în comprehensiune: acesta este
celebrul concept de sprijinire (étayage). În sfârşit, lectorul competent transferă prin
modelizare, asupra altor cititori, care sunt mai puţin avizaţi, controlul pe care îl are asupra
sarcinii de lucru.
Pe de altă parte, întrucât cercul de lectură este constituit mai ales din schimburi orale,
este necesar să reflectăm asupra modului în care psihologia cognitivă analizează rolul
interacţiunilor verbale în propria dezvoltare şi acumularea de cunoştinţe. Limbajul nu este doar
suportul activităţii de grup; el este strâns legat de structurarea şi progresia cognitivă a fiecărui
subiect. Chiar şi limbajul oral al profesorului trebuie văzut dintr-o dublă perspectivă. Acest
limbaj îi slujeşte în reglarea activităţii (oferirea regulilor activităţii) şi în ilustrarea prin exemple
(cf. modelizarea).
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