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Eficientizarea demersului didactic prin educaţia
Centrată pe elev - învăţarea prin cooperare
Prof. înv. primar Neagoe Daniela-Florina
Şcoala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”, Câmpulung
"A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm
propria gândire, să-l ajutăm să înţeleagă cu gândirea lui lumea." (I. Cerghit)
Analizând faptele din jurul nostru constatăm cu dezamăgire că, de cele mai multe ori,
suferim de neputinţa de a colabora, de a coopera, de a comunica.
De câte ori nu ni s-a întâmplat să avem reţineri, ori să simţim un fel de teamă atunci
când dorim să ne exprimăm opinii proprii, aflate în dezacord cu opinia genenerală?
Studiind profilul de formare pentru învăţământul obligatoriu, constatăm că sunt vizate:
atitudini şi capacităţi legate de comunicare, colaborare, cooperare, formare şi utilizarea unor
deprinderi de judecată critică; folosirea unor tehnici de argumentare variate, în contexte sociale
diferite; participarea la viaţa socială a clasei, a şcolii, a comunităţii; demonstrarea capacităţii
de a lucra în echipă, respectând opiniile fiecăruia; demonstrarea competenţei de a susţine
propriile opinii.
Având în vedere aceste cerinţe se impune să dezvoltăm la elevi, încă de la vârsta şcolară
mică, competenţe ce ţin de comunicare, colaborare, cooperare, iar activităţile în grup ne oferă
posibilitatea formării lor.
Se impune, de la început o distincţie clară între activitatea pe grupe şi cea în grup sau
în echipă. Activitatea pe grupe se practică de mult, dar nu este acelaşi lucru cu activitatea în
grup sau în echipă. În cadrul activităţilor pe grupe, elevii rezolvă individual sarcina grupei.
Cerinţele pot fi diferite de la o grupă la alta în funcţie de obiectivele stabilite de învăţător în
cadrul activităţilor diferenţiate. Activitatea în grup presupune rezolvarea sarcinii didactice de
către toţi membrii echipei, împreună, contribuind fiecare după puterile sale.
Elevii dobândesc într-o asemenea activitate, o utilă experienţă socială de a colabora, de
a-şi organiza minca în comun, de a-şi asuma responsabilităţi pentru rezolvarea de probleme.
Activitatea în grup are şi alte obiective care vizează formarea şi educarea elevilor, cum ar fi:
formarea deprinderilor de a lucra în echipă, de a contribui personal la succesul echipei, de a
accepta părerile altora, de a se bucura de succesele echipei, de a trece peste greutăţile acesteia,
de a motiva pe cei din echipă pentru rezolvarea cerinţelor formulate.
Trebuie să recunoaştem că activitatea în grup nu este uşor de organizat. Ea presupune
o pregătire anterioară serioasă, un antrenament al elevilor în vederea folosirii acestui mod de
organizare a învăţării, stabilirea performanţelor, fixarea sarcinilor didactice, dar funcţie de
acestea, precizarea responsabilităţilor, a timpului optim de rezolvare a cerinţelor. Această
activitate organizată la întâmplare poate crea o serie de probleme: conflicte în cadrul grupului,
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apariţia vedetismului, izolarea celor cu ritm mai lent, acceptarea unui singur membru al
grupului, împărţirea grupului în membri activi şi membri formali.
Lucrul în echipă presupune o altă aşezare a mobilierului clasei, o libertate de mişcare
oferită elevilor, mai multă rumoare în sală pe parcursul orelor de studiu, precum şi o bună
cunoaştere a elevilor (preocupări, capacitatea de comunicare) pentru realizarea unei grupări
care să-i motiveze pe cei cu rezultate bune, dar să-i ajute pe cei cu dificultăţi de învăţare. Se
impune să regândim strategiile didactice, pornind de la ideea că învăţarea este un fenomen
dinamic şi complex, acordându-i prioritate în raport cu predarea şi considerând relaţia profesorelev ca fiind o relaţie interactivă, căci nu numai elevul învaţă de la profesor, dar şi profesorul
învaţă şi se perfecţionează continuu prin experienţele sale cu elevii.
Pentru realizarea climatului afectiv, stimulativ, gruparea după preferinţele elevilor este
criteriul cel mai important, la copii constând mai mult afinităţile personal şi mai puţin factorul
intelectual sau interesele componenţilor echipei.
În cadrul unei clase de elevi se pot forma grupe omogene (constituite din elevi care au
cam acelaşi nivel de inteligenţă) şi grupe eterogene sau neomogene (constituite din elevi cu
niveluri diferite de inteligenţă, de performanţe la studiu, de aptitudini). Grupele eterogene sunt
de preferat celor omogene. Elevii cu dificultăţi de învăţare au de câştigat dintr-o activitate la
care participă alături de elevii care nu au dificultăţi; pe de altă parte aceşti elevi învaţă şi ei
atunci când sunt puşi în situaţia de a-i ajuta pe colegii lor, de a-i antrena în rezolvarea unor
sarcini.
Mărimea grupului este importantă în realizarea învăţării şi trebuie să aibă în atenţie
următoarele variabile: randamentul, circulaţia informaţiei şi decizia de grup, cota de participare
individual, coeziunea, satisfacţia partenerilor. Dacă grupul este prea mare, interacţiunile dintre
membrii ei sunt puţine şi, de multe ori, neeficiente. Dacă grupul este prea mic, atunci
diversitatea de idei şi opinii este limitată. I.T.Radu aprecia în “Învăţământ diferenţiat –
concepţii şi strategii” că un număr de 6-7 elevi permite o activitate eficientă deoarece sarcinile
de lucru se distribuie bine între toţi membrii şi se realizează optim cooperarea. Cercetările au
arătat că anumite tipuri de problem sunt rezolvate mai bine de personae care lucrează
împreuună decât de indivizi izolaţi, rezolvarea sarcinii implică vehicularea informaţiei între
membrii grupului, emiterea de sugestii, avansarea mai multor soluţii, confruntarea acestora şi
reţinerea celor corespunzătoare.
Activitatea în grup prezintă numeroase avantaje. În condiţiile de grup, ideea unuia este
reluată în opţiuni diferite, apar alte idei, pe care nici un membru nu le avea înainte. Totul se
petrece ca o reacţie în lanţ. Colaborarea are tendinţa să stimuleze efortul fiecăruia, iar calitatea
produselor grupului este superioară celor individuale. Pentru elevii timizi, grupul oferă
sentimente de încredere şi siguranţă, curajul de a-şi asuma responsabilităţi. Lucrând în grup,
elevul îşi formează anumite deprinderi de comportament, se formează pentru viaţă pentru că
nu va trăi izolat, succesul individual cât şi cel colectiv depind de cooperarea, colaborarea şi
comunicarea din cadrul echipei.
Dezavantajele se referă la faptul că activitatea în grup necesită mai mult timp. În ciuda
acestui neajuns, grupul pătrunde tot mai mult în învăţământul contemporan, în ideea că
beneficiul pe plan formativ al elevilor oferă o largă compensare a „pierderii de timp”, lăsând-
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i pe elevi să se frământe singuri, în loc să li se ofere cunoştinţe de-a gata. Există dezavantaje
în legătură cu evaluarea, în ceea ce priveşte dificultăţile de comunicare, precum şi a
dependenţei excesive de ceilalţi. De aceea, fiecărui elev trebuie să-i revină o anumită
responsabilitate. Se vehiculează ideea că în acest tip de activitate ar fi activi numai elevii
inteligenţi, că aceştia ar duce greul şi că elevii cu potenţial intelectual mai scăzut ar fi simpli
asistenţi. Cercetările arată însă, elevii învaţă mai mult prin faptul că, ajutându-i pe ceilalţi îşi
consolidează propriile cunoştinţe, iar învăţarea prin cooperare nu implică faptul că elevii
trebuie să înveţe în acelaşi ritm.
Una dintre aceste metode, folosite cu succes la orice clasă din ciclul primar, în
recapitularea şi consolidarea cunoştinţelor, este "TURUL GALERIEI". Aceasta presupune
parcurgerea unor anumiţi paşi:
-

brainstorming individual;

-

interviu de grup;

-

producerea planşelor,

-

susţinerea produselor de către un raportor;

-

afişarea produselor;

-

efectuarea turului galeriei;

-

dezbaterea.

Elevii lucrează în grupe de câte 3-4. Se propune un subiect pentru care elevii generează
cât mai multe idei. De exemplu, la clasa a IV-a, subiectele pot fi:
Limba română: Părţi de propoziţie; Părţi de vorbire; Semnele de punctuaţie;
Drumul cărţii de la autor la cititor;
Matematică: Unităţi de măsură; Forme geometrice;
Geografie: Munţii Carpaţi (sau alte forme de relief învăţate); Ape curgătoare; Ape stătătoare;
Bogăţii ale solului/ subsolului;
Istorie: Figuri de domnitori români din secolul al XIII-lea;
Ştiinţe: Medii de viaţă.
După turul galeriei, fiecare grup răspunde la întrebările celorlalţi şi clarifică unele
aspecte solicitate de colegi, apoi îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu
celelalte. În acest mod, prin feed-back-ul oferit de colegi, are loc învăţarea şi consolidarea unor
cunoştinţe, se valorizează produsul activităţii în grup şi se descoperă soluţii alternative la
aceeaşi problemă sau la acelaşi tip de sarcină.
Atmosfera din clasă trebuie să le permită elevilor să gândească critic. Astfel, ajung să
înţeleagă că atunci când investesc suficientă energie în învăţare şi se implică în mod activ,
procesul devine agreabil şi dă naştere unui sentiment de împlinire. Elevii trebuie să creadă că
opiniile lor au valoare. Comunitatea învăţării îi îmbogăţeşte pe toţi membrii ei.
În învăţarea prin cooperare, dascălul implică elevii în fixarea obiectivelor de învăţare,
în etapizarea activităţilor, în evaluarea procesului de învăţare. Elevii sunt mereu încurajaţi de
învăţător să-şi exprime opiniile, să-şi dezvolte gândirea critică, să participe deschis la discuţii.
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Cu toate valenţele pozitive ale grupului, nu-l putem absolutiza, ci se impune o alternare cu
organizarea frontală şi cea individuală.
Bibliografie:
CERGHIT, Ioan, Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti, 1980.
IONESCU, Miron, RADU Ion, Didactica Modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca,2000.
JINGA, I., NEGREŢ, I., Învăţarea eficientă, Editura Editis, Bucureşti,1994.
ŢÂRCOVNICU, Victor, Învăţământ frontal, învăţământ pe grupe, Editura Didactică
Pedagogică, Bucureşti,1981.

Etapele formării noţiunilor şi reprezentărilor geografice în ciclul
primar
prof. înv.primar Precup Mihaiela Lucia
Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Tîrgu Mureș
,,România se bucură de binefacerile unei naturi robuste, cu un regim hidografic
armonios dezvoltat, cu păşuni smălţuite, cu splendoarea florilor înviorate de zumzetul gâzelor,
masivi muntoşi împăduriţi, populaţi cu o bogată faună care redau permanent puritatea
aerului.’’
Tot ce vedem în jurul nostru formează cadrul geografic natural care ne înconjoară. De
aici se pot afla lucruri extraordinare despre lumea vie a plantelor şi animalelor, despre
fenomenele care se petrec în natură, despre munca şi priceperea omului şi grija ce-i revine lui
de a păstra bunurile oferite cu dărnicie de natură .
În ciclul primar se pun bazele formării primelor reprezentări şi noţiuni geografice, de
altfel, ,,primele cărămizi’’ ale alfabetului unei ştiinţe cu care se clădeşte treptat, în timp,
edificiul ei, până la cel mai înalt nivel .
Procesul psihologic al formării reprezentărilor şi noţiunilor geografice parcurge
următoarele etape :
Etapa de elaborare a noţiunii - în care obiectele, fenomenele şi procesele sunt
cunoscute de către elevi prin anumite însuşiri ale lor. Particularităţile gândirii şcolarului mic şi
cerinţele procesului ştiinţific al cunoaşterii impun ca în etapa elaborării reprezentărilor şi
noţiunilor să se ţină seama de consideraţiile psiho-pedagogice .
La vârsta şcolară mică, obiectele şi fenomenele din mediul înconjurător acţionează
intens asupra receptorilor şi a mecanismelor de reprezentare. Atenţia şcolarului mic este mai
uşor atrasă şi se poate concentra mai intens asupra obiectelor şi fenomenelor concrete, intuitive,
care se reflectă în senzaţii, percepţii şi reprezentări, decât asupra unui material care depăşeşte
limitele experienţei senzoriale şi se reflectă la nivelul gândirii. Din mulţimea însuşirilor şi
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legăturilor unor obiecte şi fapte geografice, copiii le reţin pe cele fundamentale, esenţiale,
generale, ignorându-le pe cele neesenţiale. De exemplu – că apa unui râu se află mai jos decât
malurile râului, lacul are altă formă – diferită de cea a unui râu, oraşul este mai mare decât
satul etc. De abia în clasa a III-a şi mai mult în clasa a IV-a, se încearcă generalizarea făcânduse abstracţie de însuşirile neesenţiale ale obiectelor şi fenomenelor şi se trece la concretizarea
acestora. Dirijaţi de învăţător, elevii judecă, afirmă sau neagă ceva despre altceva, devin
capabili să extragă caracterele comune, esenţiale, ale unor obiecte asemănătoare. De exemplu:
capacitatea de a deosebi o formă de relief de alta, un râu de altul, o zi cu vreme rece de una cu
vreme caldă etc. Pe măsura îmbogăţirii şi generalizării reprezentărilor, a cunoştinţelor,
noţiunile se fixează, oglindind, tot mai exact, însuşirile esenţiale ale lucrurilor, dezvoltându-se
treptat gândirea noţională abstractă. Trecerea la gândirea abstractă se produce spre începutul
ciclului de dezvoltare, în clasele a III-a şi a IV-a gândirea atinge un grad mai complex de
reprezentare. Concomitent, prin judecăţile generale cunoscute, se ajunge la formularea unor
adevăruri particulare, cu valoare de silogism. De exemplu: câmpiile sunt forme de relief cu
altitudini sub 300 m; Bărăganul este o câmpie, deci are sub 300 m altitudine.
Noţiunile de geografie se formează plecând de la percepţii şi reprezentări, de la contactul
direct şi indirect cu obiectele şi fenomenele geografice, de la contactul cu ele în şi prin cuvinte.
Prin aceste modalităţi se formează percepţiile şi reprezentările obiectelor concrete. Pe această
bază cu ajutorul operaţiilor gândirii de comparaţie, analiză, sinteză, abstractizare apoi de
generalizare, elevii sesizează legăturile esenţiale dintre ele. În vederea trecerii la procesul de
generalizare nu se arată elevilor ,,muntele în general’’, ,,râul în general’’, ,,pădurea în
general’’, întrucât generalul nu există independent de un anumit munte, râu sau copac;
generalul se află în fiecare din ele ca o trăsătură a lor, comună grupei din care face parte.
Aceasta impune: analiza însuşirilor obiectului geografic respectiv; stabilirea însuşirilor
asemănătoare, a ceea ce are comun cu alte obiecte; sinteza acestor însuşiri, unirea lor într-un
tot, stabilirea elementelor definitorii ale noţiunii respective.
Respectarea acestor faze în etapa de formare a noţiunilor asigură accesibilitatea
cunoştinţelor. Ansamblarea şi subordonarea noţiunilor geografice se realizează mai pregnant
în clasa a IV-a când se realizează predarea-învăţarea geografiei ca disciplină.
Etapa de consolidare -a noţiunilor, de operare cu noţiunea formată, în care noţiunea
elaborată devine instrument de dobândire a unor cunoştinţe noi. De modul cum sunt formate
la elevi noţiunile geografice depinde realizarea competențelor predării geografiei în ciclul de
dezvoltare.
Ca să înţeleagă esenţa fenomenelor geografice, elevii trebuie să cunoască primele
elemente din alfabetul acestei discipline şi anume noţiunile de orientare, semnele
convenţionale, harta, formele de relief, climă, ape curgătoare şi stătătoare. Primele noţiuni
geografice cu care iau contact elevii în ciclul primar sunt noţiunile de orientare – orizont, linia
orizontului, puncte cardinale, mijloace de orientare. Familiarizarea elevilor cu aceste noţiuni
începe încă de timpuriu, prin primirea acestor cunoştinţe fie din familie, experienţă proprie sau
prin observaţii directe. Aceste cunoştinţe se caracterizează prin delimitarea incompletă şi
uneori incorectă a însuşirilor esenţiale de cele neesenţiale. Cele mai multe cunoştinţe obţinute
până la intrarea în şcoală sunt incomplete şi de suprafaţă. În cadrul procesului de învăţământ
copilul îşi va însuşi noţiuni ştiinţifice.

8

Nr. 20 - septembrie 2017

Caracteristic pentru noţiunea de orientare este direcţia. Elevii îşi formează primele
reprezentări spaţiale prin exerciţii de direcţie: orientare spre stînga, spre dreapta, în faţă sau în
spate. Apoi vor învăţa să observe şi să compare diferite obiecte după direcţia pe care acestea
le au în raport cu poziţia pe care ei o ocupă în spaţiu, deci în raport de anumite puncte de reper.
Acum se impune deplasarea cu elevii în orizontul local din preajma şcolii pentru a se realiza
imaginea, conţinutul concret, corect şi durabil al reprezentărilor şi noţiunilor geografice ce
urmează să se formeze. Se vor face observaţii în detaliu, în mod comparativ pentru a fi scoase
în evidenţă trăsăturile comune dar şi cele particulare care definesc obiectele şi fenomenele
geografice urmărite. În formarea noţiunii de orizont şi linia orizontului, în drumeţii elevii sunt
îndrumaţi să observe diferite puncte de reper mai apropiate sau mai îndepărtate, diferenţele
dintre ele – cele apropiate sunt mai mari iar cele mai depărtate sunt mai mici, sau şoseaua
privită în depărtare se îngustează din ce în ce mai mult, încât dă impresia că cele două margini
ale şoselei se unesc şi că locul ,,unirii’’ se depărtează pe măsura înaintării spre el. Pe baza
observaţiilor şi a conversaţiei va reieşi că şoseaua nu se opreşte la ,, linia’’unde cerul pare că
atinge pământul. Tot în cadrul acestor observaţii s-a urmărit şi corectarea cunoştinţelor
empirice, bazate pe percepţia vizuală, pe care le aveau elevii privind noţiunea de orizont. Aşa
de exemplu, elevii ştiau că orizontul este până la locul unde cerul ,,se uneşte’’cu pământul. În
urma deplasărilor în orizontul local s-a putut corecta aceste cunoştinţe şi înlocui cu cele corecte
şi ştiinţifice. Tot pentru desprinderea unor trăsături comune noţiunii de orizont şi linia
orizontului, observaţiile care se efectuează vor urmării aceste fenomene geografice atât într-un
loc cu vizibilitate limitată cât şi într-unul înalt (deal, movilă) care oferă o deschidere largă,
pentru ca printr-un exerciţiu comparativ să fie definit orizontul prin propriile ,,descoperiri’’.
Elevii vor sesiza cu uşurinţă că linia orizontului şi orizontul este mai restrâns şi apropiat întrun loc jos şi se lărgeşte considerabil când vizibilitatea este mai mare. Analizând fiecare
observaţie făcută după acelaşi algoritm, pe baza discuţiilor euristice elevii vor desprinde
elementele esenţiale ale acestor noţiuni geografice şi pe baza acestor ,,descoperiri’’ vor putea
defini noţiunile de orizont şi linia orizontului.
Tot în cadrul noţiunilor de orientare, elevii îşi însuşesc şi noţiunea de puncte cardinale.
Şi în formarea acestor noţiuni se porneşte de la cunoştinţele pe care le au elevii în acel moment.
Ei cunosc ,,mersul’’soarelui pe cer şi prin compararea poziţiei pe care o ocupă în diferite
momente ale zilei se stabilesc momentele principale ale zilei. Atât prin observaţiile directe în
natură cât şi prin intermediul materialelor didactice elevii vor fi îndrumaţi să observe şi să
localizeze poziţia soarelui pe bolta cerească în momentele principale ale zilei: dimineaţa la
răsărit, miezul zilei la miazăzi, seara la apus şi miezul nopţii la miazănoapte. Cunoscând aceste
momente ale zilei în funcţie de poziţia Soarelui, pe baza exerciţiului, conversaţiei, analizei se
realizează asocierea acestor poziţii ale Soarelui cu denumirea lor ca puncte cardinale (răsăritest, apus-vest, miazăzi-sud şi miazănoapte-nord ). Pentru însuşirea conştientă a acestor noţiuni
se fac exerciţii de localizare a fiecărui punct cardinal. Astfel elevii vor fi puşi atât într-un spaţiu
închis cât şi în mediul natural cu faţa spre fiecare punct cardinal şi vor preciza poziţia celorlalte
puncte cardinale faţă de poziţia pe care o ocupă ei. În urma mai multor exerciţii, elevii vor
constata că locul punctelor cardinale este acelaşi chiar dacă ei îşi modifică poziţia. Prin exerciţii
de identificare a punctelor cardinale şi a unor obiecte în funcţie de acestea, se ajunge la
concluzia că orientarea cu ajutorul punctelor cardinale este precisă. În clasa a IV-a, elevii vor
trece la treapta de consolidare a acestor noţiuni în cadrul orelor de geografie. Elevii vor reuşi
să se orienteze pe hartă, în localizarea unor repere, vor realiza exerciţii practice de orientare şi
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localizare a diferitelor obiecte geografice din orizontul local în funcţie de punctele cardinale.
Totodată sfera cunoştinţelor despre punctele cardinale se vor mări în clasa a IV-a, prin
introducerea punctelor inter-cardinale şi sublinierea importanţei cunoaşterii noţiunilor de
orientare în organizarea activităţilor oamenilor (navigaţie, aviaţie, transporturi în deşert, etc.).
O altă noţiune geografică importantă care stă la baza înţelegerii şi învăţării geografiei
sunt formele de relief. Ca şi în cazul celorlalte noţiunilor geografice, elevii posedă cunoştinţe
empirice legate de noţiunile formelor de relief. Multe din aceste informaţii empirice sunt
adecvate, reale, formând suportul necesar pentru însuşirea ştiinţifică şi sistematică a noţiunilor
geografice, însă sunt incomplete şi de suprafaţă. În cadrul procesului de învăţământ, prin orele
de ştiinţe şi geografie, îşi vor însuşi noţiunile ştiinţifice urmând ca apoi, pe măsura îmbogăţirii
cunoştinţelor despre aceste noţiuni, elevii să poată opera cu ele.
Pornind de la observaţii directe asupra cadrului natural înconjurător în care trăiesc şi prin
intermediul imaginilor, elevii iau contact cu primele reprezentări despre formele de relief.
Aceştia ,,descoperă’’ că linia orizontului în unele locuri este aproape dreaptă, în altele mai
ondulată iar în zonele înalte are forme ascuţite (abrupte). În natură vor observa şi intui formele
diferite pe care le are suprafaţa pământului în jurul locului lor natal. Pe baza analizei, ei vor
desprinde apoi concluzia că suprafaţa pământului are diferite forme ce poartă denumirea de
forme de relief. Familiarizaţi cu această noţiune, prin intermediul imaginilor, modele din
plastelină, machete, ei vor intui mai apoi principalele forme de relief prin trăsăturile lor
principale (câmpiile- forme joase de relief, dealurile- forme mai înalte şi rotunjite, munţiiforme înalte şi abrupte).
Formarea deprinderii de observare sistematică se concretizează prin modul în care elevii
ştiu să observe şi să denumească părţile componente ale formei de relief, să sesizeze diferenţele
dintre formele de relief diferite sau chiar dintre forme de relief aparţinând aceleiaşi categorii.
Astfel mai întâi ei vor putea diferenţia o câmpie de un deal sau munte, iar mai apoi prin exerciţii
sistematice de observare, comparare şi analiză vor diferenţia un deal de un alt deal, prin
trăsăturile lor particulare.
Concomitent cu prezentarea principalelor forme de relief se face legătura dintre acestea
şi semnele convenţionale caracteristice pentru fiecare dintre acestea (verde- pentru câmpii,
galben- pentru dealuri şi podişuri, maro-munţii). Cunoaşterea semnelor şi culorilor
convenţionale este foarte importantă în învăţarea geografiei deoarece acestea îi vor ajuta pe
elevi în orientarea şi munca cu harta geografică în perioada de consolidare a noţiunilor de
relief.
În clasa a IV-a, elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre formele de relief şi vor opera cu
aceste noţiuni trecând în etapa de consolidare a acestei noţiuni geografice. Observând în
imagini forme de relief din aceeaşi categorie elevii vor desprinde atât trăsăturile generale
specifice acelei forme de relief cât şi trăsături particulare care le vor diferenţia. Acest lucru,
elevii îl vor învăţa să-l observe şi pe harta fizico-geografică a ţării. Astfel ei vor putea cunoaşte
şi compara înălţimile formelor de relief nu numai prin culorile convenţionale ci şi în funcţie de
nuanţele şi intensitatea acestora, folosite în particularizarea formelor de relief menţionate pe
hartă. Important este faptul ca elevii să cunoască că în cazul munţilor şi dealurilor culorile
închise reprezintă altitudini înalte iar culorile deschise altitudini mai joase, iar pentru câmpii şi
ape culorile închise reprezintă altitudini/adâncimi mai mici/mari. Aceste cunoştinţe sunt
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folositoare atât în orientarea şi localizarea unei forme de relief pe hartă cât şi în activităţile
practic-aplicative cu conţinut geografic desfăşurate (întocmirea unor mini-hărţi, desene cu
forme de relief din orizontul local etc.).
În vederea consolidării cunoştinţelor despre legătura dintre formele de relief şi culorile
convenţionale folosite pentru acestea, am planificat la o lecţie de recapitulare cu tema:
,,Formele de relief’’ următoarele exerciţii şi activităţi pe care elevii să le rezolve individual:
1. Subliniază denumiea formei de relief predominantă pe care este aşezată localitatea
noastră:
a. a). câmpie

b).deal

c). munte

2. Completaţi propoziţiile cu datele geografice corespunzătoare:


Câmpiile şi luncile sunt forme de relief..........cu înălţimi de la ........m până la .......m.



Dealurile şi podişurile sunt forme de relief .........cu înălţimi de la .......m până la ....m.



Munţii sunt forme de relief ...........cu înălţimi de peste ...........m.

3. Colorează în dreptunghiuri cu culori convenţionale potrivite conform fiecărei forme
de relief menţionate:
apă cu adâncime
mare
deal ,,jos’’

apă cu adâncime
mică

cîmpie joasă

câmpie înaltă

podiş şi deal înalt

munte scund

munte înalt

4. Scrie în spaţiile date, numele principalelor forme de relief:

11

Nr. 20 - septembrie 2017

5. Desenează cu ajutorul culorilor convenţionale formele de relief (începând de la câmpia
,,joasă’’ şi terminând cu muntele ,, înalt’’):
1600 m
1400 m
1200 m
1000 m
800 m
600 m
400 m

400 m

200 m
0m

200 m
0m
câmpia

dealurile şi podişurile

munţii
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Rolul matematicii în viaţa cotidiană
Prof. înv. primar Petre Adelina
Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tulcea
‚,Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.’’
Galileo Galilei
Prin reforma preconizată în învăţământul românesc, sistemele şi metodele de educaţie se
cer continuu perfecţionate, fiindcă învăţământul trebuie să meargă alături de viaţă, cu
manifestările ei zilnice, cu tendinţele ei vitale. Şcoala trebuie să înţeleagă rolul său de ghid al
vieţii cotidiene şi viitoare pentru elevi.
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Există o logică a lucrurilor, o logică a universului pe care cel care pătrunde tainele
matematicii n-o contestă și nu încearcă s-o schimbe. Cel mult încearcă să o înfrumuseţeze.
Nichita Stănescu spunea “N-ai cum să vezi zâne, dacă nu eşti zânatec”. Parafrazându-l,
am putea spune “n-ai cum să vezi logic, dacă nu vezi matematica”. Căci ce altceva este
matematica decât un exerciţiu al minţii, pregătitor pentru marile probleme ale vieţii, ale
profesiei, ale carierei? Ce altceva poate fi matematica decât saltul peste timp, de la stadiul de
gândire empirică, ineficientă la gândirea euristică, făuritoare de creaţii noi? Ce altceva poate fi
matematica decât tiparul în care vom turna forma personalităţii noastre viitoare? Iată doar
câteva idei care ne fac astăzi şi oricând să exclamăm că nu poate exista cunoaştere care să nu
treacă prin matematică. Că este necesar ca să-i facem pe copii să iubească matematica aşa cum
îşi iubesc păpuşile, bicicleta şi calculatorul. Să-i învăţăm că doar descifrând tainele
matematicii, pot atinge limite care, altfel, li s-ar părea de neînvins.
Într-o clasă Step by Step se pot identifica modalităţi variate, eficiente şi atractive,
structurate pe momentele-reper ale activităţilor specifice acestor clase, prin care să se susţină
caracterul practic-aplicativ al matematicii. Iată câteva sugestii, care pot deschide calea spre noi
idei profesioniştilor.
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ oferă un prilej bun de „încălzire a minţii”.
Activităţile cu conţinut matematic antrenează şcolarii în acţiuni operatorii cu diferite obiecte
sau imagini schematice ale acestora.
SALUTUL – se poate desfăşura:
-propagat în cerc, de la stânga la dreapta;
-prin extragere de cartele cu numele copiilor în funcţie de culori;
-prin numărare din 2 în 2, din 3 în 3 (nr. pare – nr. impare);
-prin folosirea adjectivelor pentru a compara înălţimea, greutatea;
-prin folosirea „codurilor matematice”.
CALENDARUL – formează deprinderi de:
-a grupa în funcţie de anumite criterii;
-a clasifica zilele săptămânii, ale lunii;
-a realiza modele repetitive;
-a compara temperaturile din diferite zile;
-a se orienta în timp şi spaţiu prin folosirea noţiunilor: ,,înainte cu o zi”, ,,ziua precedentă”, ,,
a patra zi din lună” etc. ;
În MESAJ se pot introduce jocuri-problemă. De exemplu:
-„Poştaşul a ajuns pe strada Elizeului. Ajutaţi-l să distribuie corespondenţa.”
-„Vântul puternic a smuls numerele caselor. Reconstituiţi ordinea, ţinând cont de regulile de
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numerotare ale caselor dintr-un cartier.”
-„Alexandra vrea să ajungă la prietena ei. Aceasta locuieşte între Răzvan şi Rareş, care stau
la numerele 5 şi 9. La ce număr stă Alexandra?”
Elevii realizează exerciţii de numărare din 2 în 2 a numerelor naturale în concentrul 0
-10, prin identificarea numerelor pare şi impare, urmărind numerotarea caselor; învaţă să se
orienteze într -un cartier pentru descoperirea numărului adresei căutate.
Plecând de la aceste exemple copiii pot conştientiza necesitatea învăţării matematicii
şi aplicabilitatea ei în viaţă. Ei vor învăța: să scrie şi să citească numerele naturale de la 0-10;
să numere crescător şi descrescător; să identifice numerele pare şi impare dintr-un şir; să
compare numerele; necesitatea utilizării numerelor în viaţa de zi cu zi; importanţa cunoaşterii
temperaturilor şi gradelor din zona în care locuiesc; compararea temperaturilor din diferite
zone ale ţării; numerotarea caselor dintr-un cartier; importanţa numerelor de pe o scrisoare;
aflarea unei adrese cu ajutorul numerelor.
CENTRELE DE ACTIVITATE
Din Alternativa Educaţională Step by Step, exemplificăm interrelaţionarea matematicii
cu celelalte discipline în anumite situaţii de învăţare din centrele de activitate, după cum
urmează:
CITIRE / SCRIERE:
- numărarea / ordonarea sunetelor / literelor / silabelor dintr-un cuvânt şi a cuvintelor din
propoziţii;
- alcătuirea unor propoziţii / texte cu cerinţă ce precizează numărul de cuvinte / propoziţii;
- stabilirea duratei activităţii unui scriitor; a perioadei în care acesta a realizat opera folosind
numerele din datele de identificare;
- compararea numerelor ce reprezintă anii de naştere / de creaţie a anumitor scriitori;
- realizarea unor tabele şi grafice cu temele specifice ,,Care este povestea mea preferată?’’,
,,Care este personajul meu preferat?’’.
ŞTIINŢE / STUDII SOCIALE:
- sortarea unor seminţe / frunze / flori / roci după anumite criterii stabilindu -se asemănări /
deosebiri;
- înregistrarea datelor privind ciclul de viaţă al unor plante, completându -se o fişă de observare
ce impune efectuarea unor măsurători / comparări;
- compararea înălţimilor unor forme de relief;
- realizarea unor planuri / hărţi cu stabilirea unei scări de reducere a dimensiunilor;
- realizarea unor albume cu fotografii proprii aşezate în ordine cronologică;
- ordonarea evenimentelor istorice în timp folosind cifre arabe şi cifre romane.
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ARTE:
- folosirea în sarcinile de lucru / criteriile de apreciere a unor compoziţii plastice a limbajului
matematic (sus-jos, stânga-dreapta, aproape-departe, plan apropiat-plan depărtat etc.)
- efectuarea unor măsurători, decupări, cusături după contururi / tipare (,,Mănuşa de
bucătărie’’, ,,Pălăria’’, ,,Rochiţa păpuşii’’ etc.);
- exersarea unor împletituri (1 pe faţă, 2 pe dos) cu menţinerea cadenţei şirului;
- modelarea din materiale diverse a unor forme şi corpuri după natură care au la bază forme
geometrice.
STUDIUL TEMATIC
Studiul tematic reprezintă una dintre activităţile care răspund intereselor elevilor de
cercetare şi acţiune. Prin studiul tematic, elevii învaţă mai uşor şi cu mai multă plăcere, date
fiind motivaţia, interesul personal, cât şi experienţele variate şi nemijlocite pe care le oferă o
astfel de activitate.
Tema: ,,Sănătatea alimentaţiei”
Activitatea: ,,Un fruct pe zi ne fereşte de medic.”
Sarcini propuse elevilor: În ultima zi din săptămâna de şcoală, elevii au fost supuşi unui
exerciţiu de sinceritate: Câte fructe ai consumat în această săptămână?
Răspunsurile elevilor au fost notate într-un tabel. Apoi, fiecare elev a primit o fişă, conţinând
un nou tabel, cu sarcina de a nota consumul zilnic de fructe al tuturor membrilor familiei.
Pe baza datelor culese în tabel, s-au propus următoarele sarcini:
- Estimarea consumului de fructe al unei persoane/familii/zi/săptămână şi compara rea cu
datele reale.
- Citirea selectivă a consumului unei persoane/familii / zi/ săptămână.
Noţiuni /date matematice utilizate:
- Citire, scrierea, compararea numerelor naturale.
- Calculul sumei/diferenţei.
- Completarea unui tabel.
- Selectarea (citirea) datelor dintr-un tabel.
- Utilizarea termenilor matematici: total, comparare, clasificare, estimare.
- Citirea şi utilizarea datelor din tabel.
Consumul de fructe a crescut semnificativ, în a doua săptămână, semn că obiectivele
propuse au fost atinse. S-au înregistrat şi cules datele necesare studiului, apelând la noţiuni,
date şi deprinderi matematice dobândite, demonstrând totodată aplicabilitatea matematicii în
viaţa de zi cu zi.
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În cadrul ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE, proiectele educaţionale şi
parteneriatele câştigă un teren tot mai amplu. Ele au menirea de a stimula activitatea de
învăţare, de a întregi şi desăvârşi ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecţiilor. Conţinutul lor
diferă în funcţie de obiectele de învăţământ implicate. Învăţătoarea provoacă activitatea
copiilor, având în vedere particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora. Numai prin
dinamismul activităţilor pe care le organizează, experienţa elevilor se pune în valoare.
► Parteneriatul ,,Cartea – comoară de înţelepciune”- cu Biblioteca Judeţeană
,,Panait Cerna.
Mini-activitate de cercetare, pentru a răspunde la întrebările: ,,Câte cărţi sunt în biblioteca
pentru copii?” ,,Câţi copii cititori sunt?”
Mai întâi au estimat numărul de cărţi/ de cititori, ţinând cont de criterii descoperite de
ei, bazându-se şi pe experienţa personală (mulţi copii au cărţi acasă, pot merge la biblioteca
şcolii etc.). S-au notat estimările lor şi, pentru viitoarea vizită, au avut şi răgazul să se
gândească la o cale cât mai eficientă de a-şi verifica estimarea. S-a discutat şi s-a optat pentru
următoarea variantă:
Pentru cărţi:
- să se numere cărţile care încap pe 1metru de raft;
- să se măsoare lungimea unui raft;
- să se numere toate rafturile din încăpere;
- să se întrebe bibliotecara care e volumul de carte împrumutat cititorilor.
Pentru cititori:
- să se numere într-o oră, în timpul vizitei, câţi cititori vin la bibliotecă (s-au desemnat doi elevi
responsabili);
- să se înmulţească cu numărul de ore în care este deschisă biblioteca zilnic;
- să se discute cu bibliotecarele care sunt variabilele în funcţie de care oscilează numărul de
cititori.
La întoarcerea în clasă s-a calculat şi s-au identificat estimările cele mai apropiate de
realitate. Cei ce le-au făcut au fost solicitaţi să explice cum au gândit.
Excursia de studiu are ca scop principal lărgirea orizontului didactic, realizând, de
asemenea, legătura dintre teorie şi practică. Pe parcursul zilelor de excursie sau de tabără,
multitudinea de activităţi desfăşurate oferă situaţii optime de exersare a conceptelor
matematice. Iată câteva exemple:
Corespondenţa unu la unu:
*repartizarea copiilor în camere: fiecărui copil îi va fi repartizat un pat, o pernă, un dulap etc.
*servirea mesei: pentru fiecare copil există un scaun, o farfurie, o ceaşcă, un şerveţel.
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Ordonarea - implică capacitatea de a pune lucrurile într-o ordine, după diverse criterii
(impuse sau alese).
*Aranjarea bagajelor în dulap, în rucsac.
*Constituirea formaţiei de drumeţie (câte doi; întâi fetele, apoi băieţii; după înălţime etc.).
Număratul - implică recitarea numerelor în ordine şi capacitatea de a răspunde la
întrebările: ,,Câţi?”, ,,Câte?”.
*Câţi copaci sunt în jurul poienii?
*Câte flori ai folosit în coroniţa ta?
*Câte scoici ai adunat de pe plajă?
*Câte plante/ conuri/ pietre a adunat fiecare pentru colecţia clasei? Cine a adunat cel mai mult?
Dar în total?
Clasificarea - implică capacitatea de a sorta obiectele după însuşiri.
*Grupaţi – florile culese după culoare/ formă/ mărime; pietrele; scoicile; plantele;
*Identificaţi criteriul după care am grupat aceste obiecte. (Ce au în comun?)
Estimarea/ Măsurarea - procesul de aproximare/ găsire a numărului de unităţi
standard.
*Ce distanţă e până la copacii de la marginea poienii? Măsuraţi (cu pasul).
*Cât de greu e rucsacul tău?
*Ce distanţă e de la dormitor la cantină? Dar de la cantină la poartă? Care crezi că e mai mare?
*Jocuri de orientare de genul ,,Baba Oarba”: ,,Mergi înainte 10 paşi, apoi 5 la dreapta, 15
înapoi...”
Comparaţia - implică capacitatea de a stabili că un obiect este mai mare, mai mic sau
egal cu altul prin măsurare (înalt/ scund; gros/subţire; lat/îngust; uşor/ greu).
*Care copac e mai gros/ înalt?
*Alegeţi poteca cea mai lată/scurtă.
*Cărăm mai întâi bagajele mari/ grele.
Timpul - utilizarea ceasului
*Popasul durează 30 minute. La ora 14, 35 ne reîntâlnim lângă autocar.
*Masa se serveşte la ora 19. Cât timp avem pentru spălat pe mâini?
*Deşteptarea e la ora 7. Avem nevoie de cel puţin 8 ore de somn. Care e deci ora stingerii?
► Vizitele tematice – mijloace de cunoaştere şi relaxare
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Vizitele introductive pot fi organizate înaintea predării unui capitol (unităţi de măsură)
cu scopul de a-i pregăti pe elevi pentru înţelegerea ţi asimilarea cunoştinţelor ce se vor preda,
aceştia având posibilitatea să culeagă informaţii necesare atingerii obiectivului vizat.
Vizitele organizate în vederea comunicării de noi cunoştinţe ce presupun deplasarea
elevilor la diferite instituţii, agenţi economici etc. Aceştia pot furniza informaţiile concrete ce
vor duce ulterior la atingerea obiectivului propus;
Vizite finale se desfăşoară la încheierea capitolului. Scopul fundamental urmărit este
acela de a concretiza, de a sistematiza şi de a fixa cunoştinţele dobândite în timpul activităţii
şcolare.
Exemple practice în care elevii exersează:
,,La cumpărături”: completarea datelor în tabel; citirea unei etichete cu preţuri sau
oferte; realizarea unor corelaţii între preţ şi cantitate; calculul matematic.
,,La poştă”: recunoaşterea figurilor geometrice ce compun o cutie; corespondenţa între
corpuri geometrice şi obiectele utile din jurul nostru; repetarea unităţilor de măsură; construirea
unor obiecte (cutie pentru colete, cadouri etc); măsurarea dimensiunilor.
Problemele practice sunt utile elevilor pentru dezvoltarea capacităţii de a identifica şi
de a înţelege rolul pe care-l joacă matematica în lume, de a face judecăţi bine fundamentate,
de a utiliza şi de a angaja matematica în moduri care răspund nevoilor vieţii individului.
Constantin Noica spunea: “Sau nicăieri nu e bine, sau peste tot e bine. Dar numai
oamenii care găsesc a treia condiţie fac ceva în viaţă”. Ca să găseşti o a treia condiţie trebuie
să ai logica şi acurateţea matematicii. Asta spre binele tinerilor pe care îi educăm şi spre binele
nostru, în general. De aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru ca tinerii pe care îi
formăm în şcolile noastre să îndrăgească minunata carte a matematicii, smulgându-i şi găsindui noi valenţe şi dimensiuni. Să-i convingem că, învăţând matematica, lucrează la desăvârşirea
viitorului lor şi al nostru.

Brainstormingul - o metodă eficientă pentru abordarea integrată a
conținuturilor
Prof. Voicu Carmen – Grădinița On Albatros, Eforie Sud
Fiind prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive, nu de
concentrare, metodele interactive învaţă copiii să rezolve probleme cu care se confruntă, să ia
decizii în grup şi să aplaneze conflictele. Situaţiile de învăţare, rezolvate prin metode
interactive de grup dezvoltă copiilor gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea
critică şi înţeleg că atunci când analizează un personaj, comportamentul unui copil, o faptă, o
idee, un eveniment, ei critică comportamentul, ideea, fapta şi nu critică personajul din poveste
sau copilul, adultul. Metodele învaţă copiii, că un comportament întâlnit în viaţa de zi cu zi
poate fi criticat pentru a învăţa cum să-l evităm. Ei aduc argumente, găsesc soluţii, dau sfaturi
din care cu toţii învaţă. Este însă importantă alegerea momentului din activitatea, dintr-o zi,
personajul copil şi fapta lui, deoarece ele reprezintă punctul cheie în reuşita aplicării metodei
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şi nu trebuie să afecteze copilul. Tocmai acesta este punctul forte al metodelor care introduc în
dezbatere comportamentele reale, cotidiene.
Brainstormingul - ”furtună în creier” sau ”asalt de idei”, este o metodă de stimulare a
creativităţii ce constă în enunţarea spontană a cât mai multor idei pentru soluţionarea unei
probleme într-o atmosferă lipsită de critică. Prin această metodă se urmăreşte exersarea
capacităţilor creatoare a copiilor în procesul didactic şi transformarea acestora în copii activi,
capabili să se concentreze mai mult timp, în grupuri creative.
Se desfăşoară în grupuri de 5 – 20 copii. Durata optimă de timp este de 20-30 de minute
în funcţie de problema supusă dezbaterii şi de numărul de copii care fac parte din grup. În
aplicarea acestei metode trebuie respectate următoarele cerinţe:


selectarea problemei puse în discuţie;



problema să prezinte interes de studiu şi dezbatere din partea copiilor;



să aibă şanse de rezolvare;



crearea unui mediu educaţional corespunzător stimulării creativităţii;



admiterea de idei în lanţ, pornind de la o idee, dezvoltarea acestoara prin combinaţii,
analogii, asociaţii;



înregistrarea exactă a ideilor în ordinea prezentată;



amânarea aprecierilor şi a evaluării ideilor emise.
Etapele metodei:
1. Etapa pregătitoare – cu cele 3 faze

a) faza de investigare a membrilor şi de selecţionare a acestora în vederea alcătuirii
grupurilor creative;
b) faza de antrenament creativ care constă în organizarea şi familiarizarea cu tehnicile;
c) faza de pregătire a şedinţelor de lucru în care educatoarea amenajează sala de grupa, îşi
alege momentul zilei, verifică materialele necesare, anunţă copiilor regulile, fazele, durata
intervenţiilor, respectă algoritmul desfăşurării.
2. Etapa productivă a grupului de creativitate, în care se manifestă asaltul, “furtuna
creierului”, cuprinde:
a) faza de stabilire a temei;
b) faza de rezolvare a problemelor;
c) faza de culegere a ideilor suplimentare – urmare a demersului creativ.
Copiii nu critică în această etapă, nu lungesc etapa exprimării, încearcă să emită cât
mai multe idei proprii noi, să dezvolte ideile colegilor, să analizeze, să-şi imagineze.
3. Etapa trierii şi selecţionării ideilor – evaluarea:
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a) faza analizei ideilor emise – se prezintă lista de idei şi se audiază;
b) faza optării pentru soluţia finală – evaluarea critică a ideilor;
În continuare voi prezenta metoda brainstorming-ului folosită ca strategie didactică
în cadrul activităţii de povestire creată cu tema “Bogaţia toamnei”. Exemple de
comportamente urmărite în cadrul activității, au fost:


să creeze un sfârşit logic povestirii începute;



să cunoască elementele ce caracterizează anotimpul toamna;



să emită idei despre anotimpul toamna;



să-şi dezvolte abilităţi pentru munca în grup;

Demersul didactic
Am anunţat copiii că vor asculta o povestire care se deosebeşte de celelalte, prin faptul
că va fi începută de mine, iar finalul îl vor compune ei. Am spus titlul „Bogăţia toamnei” şi
am început să le citesc textul.
“Demult tare demult, trăia un împărat şi o împărăteasă. Pe împărat îl chema ANUL,
iar pe împărăteasă o chema ZIUA. Ei aveau patru fete: Primăvara, Vara, Toamna şi Iarna.
Într-o seară ele au început să se laude cu frumuseţea şi bogăţia lor. Prima a vorbit Primăvara:
- Când m-am născut eu, pământul s-a acoperit cu o rază de soare, ghioceii şi-au scos
capul din fulare iar pomii râdeau de înfloriţi ce erau. Eu sunt fiica cea mai tânără şi mai
frumoasă. Pe mine mă mângâie soarele cu razele lui călduţe şi luminoase. Eu trezesc la viaţă
întreaga natură. Eu fac să răsară florile, să apară verdeaţa, să zumzăie albinele, să ciripească
păsările. Ogoarele răsună de duduitul tractoarelor. Este numai viaţă , frumuseţe şi veselie
peste tot locul. Când a terminat de vorbit Primăvara a început să vorbească Vara:
- Când m-am ivit eu pe lume, pământul s-a îmbrăcat în holde iar soarele şi-a pus cercei
de cireşe la urechi. Eu sunt cea mai strălucitoare, pe mine mă iubeşte soarele cel mai mult.
Razele lui fierbinţi îmi coc grânele şi fructele. Cât vezi cu ochii, spice de aur, livezi îmbelşugate
şi pajişti odihnitoare. Aici se seceră şi se treieră, dincolo se coseşte fânul, se culeg cireşe,
vişine, piersici şi caise.
Iarna altă fiică a anului şi-a ascultat cele două surori după care le-a spus:
- Eu nu mă laud cu frumuseţea nici cu bogăţia. Deşi am inima de gheaţă, eu ţin cald
semănăturilor, le învelesc cu covoare albe şi moi de nea. Eu le aduc copiilor cele mai multe
bucurii: zăpadă pentru schi, gheaţă pentru patinaj, pârtie pentru săniuşi. Le aduc vacanţă cu
brad împodobit.
Ultima a vorbit Toamna.”
Aici am întrerupt povestirea şi am împărţit preşcolarii în trei grupuri de câte 7 copii
fiecare. Apoi le-am explicat, modul cum trebuie să procedeze pentru a crea povestirea.
- Ce credeţi voi că a spus toamna? Vă gândiţi la caracteristicile anotimpului toamna
(ceea ce ştiţi voi despre acest anotimp) şi în special la bogăţiile pe care le aduce oamenilor.
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Sarcina didactică: Fiecare copil din cele trei grupuri trebuia să emită câte o idee despre
acest anotimp fără a repeta ideea colegilor.
Exemple de enunţuri:
 este cel mai bogat anotimp; (D.D.)
 peste tot vezi numai roade bogate; (V.C.)
 se coc fructele; (R.R.)
 crengile pomilor fructiferi sunt pline; (B.A)
 oamenii culeg strugurii şi umplu butoaiele cu must; (P.A.)
 în livezi copiii îşi ajută părinţii la culesul fructelor; (R.S.)
 se strâng legumele din grădini; (M.C.)
 gospodinile pregătesc conserve pentru iarnă; (M.R.)
 se culege porumbul; (M.M.)
 se seamănă grâul; (P.Al)
 frunzele copacilor îngălbenesc şi cad; (S.A.)
 înfloresc crizantemele şi tufănelele; (T.D.)
 păsările călătoare pleacă în ţările calde; (D.A.)
 soarele nu mai încălzeşte aşa de mult; (G.A.)
 plouă mai des, bate vântul, (H.G.)
 ne îmbrăcăm mai gros; (B.Ai.)
 animalele sălbatice se pregătesc pentru iarnă; (R.O.)
 insectele se ascund; (T.A.)
 vacanţa se termină; (D.L.)
 copiii îşi pregătesc ghiozdanele pentru că începe şcoala; (D.M.)
Am notat toate enunţurile, apoi, aceste caracteristici ale anotimpului toamna le-am
împărţit în mai multe categorii:
a) caracteristici care prezintă bogăţia toamnei şi care conturează conţinutul povestirii
ce urmează să fie creată; aceste caracteristici le-am notat pe o coală de culoarea galbenă;
b) caracteristici care prezintă transformările care au loc în natură le-am consemnat
pe o coală de culoarea portocalie;
c) caracteristici care prezintă relaţia omului cu mediu în anotimpul toamna notate
pe o coală de culoarea maro.
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Enunţurile subliniate nu se încadrează în nici o categorie. Prin gruparea caracteristicilor
anotimpului toamna am realizat o cale progresiv – liniară, care presupune evoluţia unei idei
prin completarea ei până la emiterea ideii – soluţie de rezolvare a problemei.
Următoarea etapă am realizat-o în cadrul celor trei grupuri: fiecare grup, a primit câte
o foaie de hârtie şi câte un set de culori sau carioca şi le-am cerut copiilor să-şi aleagă câte un
reprezentant. Le-am precizat, timpul şi sarcina de lucru: ”Desenaţi pe fişe cât mai multe
elemente care caracterizează anotimpul toamna şi care redau bogăţia acestui anotimp. Timpul
expiră când primul grup finalizează acţiunea. Fiecare lider de grup va prezenta pe scurt
elementele desenate.”
Pentru a desena cât mai multe elemente, le-am sugerat copiilor să colaboreze între ei.
După afişarea desenelor, s-a trecut la crearea povestirii de către aceştia. Fiecare grup şi-a ales
un alt reprezentant care a relatat sfârşitul povestirii. Am lăsat timp de gândire copiilor, după
care, pe rând liderul fiecărui grup a povestit ceea ce au crezut ei că a spus Toamna. În timp ce
liderul povestea, atât eu, cât şi ceilalţi copii am urmărit cu atenţie expunerile, intervenind în
cazul în care relatarea era lipsită de logică, de sens sau se abătea de la temă.
Au existat şi cazuri în care membrii unui grup, nemulţumiţi de maniera în care povestea
liderul lor de grup, au intervenit, numind alt copil care să continue. Am apreciat sfârşitul
fiecărei povestiri, dar am ales spre exemplificare, finalul care a corespuns cel mai bine temei
(final ales prin vot de toţi copii).
Exemplu:
“Ce a spus toamna? Păi ce să spună. Eu sunt cea mai bogată dintre toate surorile
mele. Nici una dintre ele nu are coşul plin cu fructe cum îl am eu: mere, pere, prune, alune,
struguri, pepeni mari şi mici, toate coapte, coapte. Eu am şi zile senine şi călduţe la început,
şi apoi aduc ploile ca să pregătesc recolta pentru anul viitor. Sunt cea mai colorată dintre
toate surioarele, am o rochie în multe culori cu frunze galbene, roşii, maronii, verzi şi
portocalii. ”
Metodele interactive de grup se pot combina între ele sau cu cele tradiţionale, cu
metode din aceeaşi categorie, iar metodele tradiţionale nu se elimină, se modernizează, se
combină, se modifică, se îmbunătăţesc şi se adaptează.
Ar fi frumos ca fiecare cadru didactic să fie pentru preșcolarii lui „formator” pentru a
simţi zilnic acea satisfacţie pe care ţi-o dă pregătirea pentru activitatea cu copiii şi mai ales
plăcerea de a realiza o abordare integrată creativă diversă, eficientă, atractivă, diferenţiată, atât
pentru tine ca dascăl, cât şi pentru copiii.
Bibliografie:
IONESCU, M., 2000, Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj Napoca
BREBAN, S., 2002, Metode interactive de grup – Ghid metodic, Editura Arves
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Motivaţia – factor important în învăţarea limbii române
Prof.înv.primar Maier Monica
Școala Gimn. „Al.I.Cuza” Tg-Mureș
„Zadarnic vei vrea să-l înveţi pe cel ce nu e dornic să fie învăţat, dacă nu-l vei fi făcut
mai întâi dornic de a învăţa.” (John Amos Comenius)
„Mulţi suportă cu uşurinţă munci grele când nu sunt constrânşi, munci care li s-ar părea
penibile daca ar fi siliţi să le facă.” (Xexofor)
„Motivul sau condiţia motivaţională este orice condiţie a individului, care-i iniţiază ţii susţine comportamentul, îl orientează către îndeplinirea unei obligaţii anumite şi deter-mină
adecvarea activităţilor lui şi îndeplinirea sarcinii.”(Mc. Geoch John, Irion Arthur, p. 194)
Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, motivaţia este totalitatea motivelor
sau mobilurilor (conştiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune
sau să tindă spre anumite scopuri. Motivaţia este un element definitoriu al învăţării, lipsa de
motivaţie a învăţării fiind principala cauză a rămânerii în urmă la învăţătură a unor elevi.
Motivele specifice şcolarilor mici, care pot influenţa direcţia eforturilor lor, prezintă o mare
varietate, a căror influenţă poate fi pozitivă sau negativă. Sesizarea caracterului acestor motive,
conştientizarea lor şi direcţionarea lor pozitivă, vor duce la rezultatele scontate în activitatea
de însuşire a limbii române. Atunci când obiectivul urmărit constituie o atracţie pentru copii ei
participă cu plăcere la activitatea de învăţare. Folosirea mijloacelor tehnice audio-vizuale
moderne, în predare, includerea unor forme atractive de învăţare a limbii prin cântece, jocuri,
poezii, dialoguri scurte, legarea activităţilor de viaţa lor cotidiană, de interesul elevilor
constituie stimulente care menţin în mod permanent active conştiinţa, interesul şi atenţia
elevului în activitatea de învăţare a limbii române. Crearea de motive puternice, stimulatoare
pentru elevi, care să le menţină mereu treze interesul şi dorinţa de a învăţa limba română,
trebuie să stea mereu în centrul atenţiei cadrului didactic.
Pentru noi, învăţători şi profesori, este foarte important din ce motive învaţă elevii şi
ce strategii didactice putem utiliza pentru a-i motiva sau pentru a întreţine şi dezvolta
motivaţiile existente. Sarcina noastră este de a le oferi elevilor condiţii optime de învăţare,
contribuind, prin exemplul personal oferit, la trezirea şi menţinerea interesului pentru învăţare,
la dorinţa de a cunoaşte oameni – implicit, limbi –, la dezvoltarea atitudinilor de empatie
culturală şi interculturală.
În procesul de învăţare se manifestă două categorii de motivaţii:
a. motivaţia extrinsecă – ce acţionează din afară asupra procesului de învăţare, fiind susţinută
de factori de recompensă (note bune, premii, aprecierea părinţilor, profesorilor) sau de factori
de constrângere (note mici, datoria de a învăţa, teama de părinţi, de profesori);
b. motivaţia intrinsecă – este determinată şi susţinută de factorii interni – elevul înţelege
nevoia de a învăţa, învaţă din plăcere. Elevul învaţă iniţial din motive externe, ajungând,
treptat, să înveţe din plăcere. Rolul nostru, al educatorilor, este de a stimula elevii, de a trezi
interesul lor pentru învăţarea limbii române ca limba a doua, nu din obligaţie, ci din plăcere.
De aceea, trebuie să găsim metodele şi procedeele cele mai potrivite clasei cu care lucrăm,
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personalităţilor diverse pe care le formăm, instaurând o relaţie de încredere, de respect
reciproc, stimulând elevii şi învăţându-i să se „autostimuleze”.
Principalele strategii de „autostimulare” ale unui elev :
1.
Copiii trebuie învăţaţi să folosească limbajul interior pentru a-şi redimensiona
motivaţia (de exemplu, repetiţia unor fraze cum ar fi „Voi face mai bine data viitoare” etc.)
2.
Copiii pot şi trebuie să fie învăţaţi să-şi schimbe reprezentările despre stilul şi metodele
proprii de învăţare, adecvându-le unor principii general valabile, dar şi la ceea ce s-a denumit
a fi stilul, „omul însuşi”. Obişnuinţa copiilor în a folosi cele mai bune metode şi mijloace de
învăţare nu trebuie să se facă arbitrar, ci prin parcurgerea şi înţelegerea lor de către fiecare
dintre elevi.
3.
Copiii pot şi trebuie să fie învăţaţi să-şi facă cunoscute şi să-şi argumenteze părerile în
public. Discuţiile deschise din timpul orei permit observarea de către profesor a modului de
gândire a elevilor şi împărtăşirea acestuia la nivelul clasei de elevi. Acest fapt permite
profesorului să cunoască comportamentul elevului şi modul său de a gândi, din punct de vedere
socio - interacţional şi motivaţional.
4.
Copiii pot şi trebuie să înveţe strategii ce implică colaborarea şi participarea activă.
Prin participarea lor crescută la deciziile educaţionale, elevii pot să-şi dezvolte propria
motivaţie şi să dobândească un exerciţiu efectiv de relaţionare socială. Învăţarea reciprocă
solicită, de foarte multe ori, curaj din partea profesorilor în a accepta şi a putea să schimbe
rolurile cu elevii, atunci când situaţia o permite, solicitându-le ca, prin empatie, să înţeleagă
modul de gândire al celuilalt.
5.
Copiii pot şi trebuie să fie învăţaţi să-şi pună întrebări despre ceea ce au citit şi să
rezume anumite paragrafe. Studiile au arătat că această strategie metacognitivă poate avea
efecte pozitive asupra capacităţii de înţelegere a elevilor şi asupra motivaţiei cognitive a
acestora.
Motivaţii stimulatoare pot constitui şi aprecierile verbale pozitive adresate elevilor,
chiar şi notările acordând mici premii pentru rezultatele deosebit de bune în însuşirea limbii
române. De-a lungul anilor, în activitatea mea la catedră am constatat că stimularea activităţii
de scris –citit, prin promiterea unor recompense, este o întărire extrinsecă, dar dozată în timp,
duce la o motivaţie intrinsecă. Făcând aprecierea permanentă a cititului sau scrisului, evaluând
fiecare literă scrisă sau citită, lăudându-i pe cei care au reuşit să scrie şi să citească frumos,
creşte prestigiul acestor elevi în faţa clasei, iar pe ceilalţi încurajându-i că pot şi ei, dar trebuie
să muncească mai mult şi atunci vor fi şi ei lăudaţi. Expoziţiile de caiete frumoase, a fişelor de
lucru, cititul în faţa părinţilor, impulsionează elevii în dorinţa de a scrie corect şi estetic şi de a
citi frumos. Corectarea permanentă a cititului sau a scrisu-lui condiţionează dorinţa de a citi
frumos, de a avea un caiet ordonat, model.
Iniţierea de întreceri între elevi, de genul ,, Cine citeşte corect ? “, „Cine este campionul
zilei”, ,,Cel mai frumos caiet al zilei “, îi stimulează pe elevi în vederea obţinerii de performanţe
în citit şi în scris, performanţa şi bucuria succesului fiind deja un mobil intern. Oferirea unor
exemple, mai întâi cititul model sau scrisul model al învăţătorului, pe urmă exemplul pozitiv
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al unor elevi, asigură tendinţa de imitaţie, proprie copilului în special, deoarece se imită de
obicei ceea ce corespunde dorinţelor si aspiraţiilor elevului.
Iată o cale eficientă de a-i motiva pe elevi!
• Încurajaţi elevii pentru fiecare răspuns dat.
• Adresaţi-le mesaje pozitive:
 Bine!
 Ştiam că vei reuşi!
 Ai găsit un răspuns potrivit!
 Interesant răspuns!
 Nemaipomenit!
 Asta vroiam să aud!
 Îmi place cum ai formulat răspunsul!
 Mă bucur că ai reuşit!
• Treptat, vor învăţa şi ei să se autoaprecieze.
Atitudinea negativă pentru învăţare apare în momentul când primesc o notă mică.
Eşecul, constituie de asemenea un motiv al comportamentului. Reuşita motivează mai
puternic continuarea activităţii, dar eşecul este inevitabil pe parcursul învăţării, şi, cu toata
tendinţa de a-l evita, are valoare educativă prin ,,călirea morală” pe care o oferă.
De la început, am educat elevii în aşa fel, încât să ştie că fiecare are dreptul de a greşi,
că nici o greşeală de citit, ortografie, caligrafie nu este fatală. Le-am explicat că orice greşeală
se poate îndrepta, i-am încurajat, le-am cultivat dorinţa de a citi şi a scrie cât mai bine, să repete
exerciţiul în acest sens (într-o dozare corespunzătoare) să dorească el însuşi să se corecteze, să
citească şi să scrie frumos si corect. Sistemul de interese pentru fiecare individ constituie una
din laturile fundamentale ale personalităţii, interesul fiind puternic motiv determinant al
învăţării în şcoală. Determinând copilul să înţeleagă că cititul şi scrisul corect estetic îl
evidenţiază pozitiv în faţa celorlalţi colegi ai săi, că de însuşirea deprin-derilor de citire şi
scriere corectă depinde în mare măsura randamentul lui şcolar ulterior, că aceste deprinderi îl
vor însoţi de-a lungul vieţii sale într-un mod favorabil sau nefavorabil, înseamnă că i-am
structurat interese profunde faţă de citirea şi scrierea corectă şi estetică, interese ce-l vor
mobiliza în perfecţionarea permanentă a acestor deprinderi.
Motivaţia, ca fenomen psihologic important în activitatea de învăţare a limbii române,
corect înţeleasă şi folosită de către învăţător trebuie să urmărească în primele etape instalarea
dorinţei şi plăcerii de a învăţa limba română, ajutându-l pe elev să nu-şi diminueze eforturile
până la finalizarea obiectivului propus. La vârsta şcolară mică, învăţarea are mare încărcătură
emoţional-afectivă. Prin preocuparea de a forma trăsături emoţional –afective pozitive, prin
crearea de asemenea atitudini pozitive se stimulează procesele cognitive ale elevilor, o
atitudine pozitivă faţă de scris şi citit. Dacă elevul manifestă dragoste, atracţie şi interes faţă
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de obiect, se formează apoi şi o atitudine conştient pozitivă, manifestată prin conştiinciozitate,
sârguinţă şi perseverenţă în munca şcolară.
Bibliografie:
Mc.Geoch John, Irion Arthur, The psyhology of Human Learni, New Jork;
Iucu Romiţă B.,( 2000), Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente
teoretico-metodologice, Iaşi, Editura Polirom.

Asigurarea unei punți între diferite obiecte de studiu la clasele I – IV
Prof. înv. primar Lia - Adriana Pah
Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca
Ce este curriculum-ul integrat?
În general, prin integrare se înțelege acțiunea de a face să interrelaționeze diverse
elemente pentru a constitui un tot armonios, de nivel superior; integrarea părților conduce la
un produs/la un rezultat care depășește suma acestor părți.
În sens restrâns, prin integrare înțelegem procesul și rezultatul prin care un element nou
devine parte a unui ansamblu deja existent. De exemplu, o cunoștință nouă sau o cunoștință
formată se integrează în structurile mentale și comportamentale ale individului.
Din punct de vedere curricular, J.Y. Boyer (în R. Legendre, 1993, p.732) susține că
integrarea înseamnă organizarea, punerea în relație a disciplinelor școlare, cu scopul de a evita
izolarea lor tradițională; integrarea mai înseamnă și „procesul și rezultatul procesului prin care
elevul interpretează materia care îi este transmisă pornind de la experiența sa de viață și de la
cunoștințele pe care deja și le-a însușit”.
Termenul de curriculum integrat sau de instruire integrată se referă la o anumită
modalitate de predare și o anumită modalitate de organizare și planificare a instruirii care
produce o inter-relaționare a disciplinelor sau obiectelor de studiu, astfel încât:
-

vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor;

-

ajută la crearea de conexiuni între ceea ce învață elevii și experiențele lor prezente și
trecute.
Niveluri ale integrării curriculare

În funcție de ce anume integrăm (cunoștințe, deprinderi, competențe, valori, atitudini,
metodologii de lucru) și cât de mult integrăm (inserție, armonizare, corelare, intersectare,
fuziune) putem distinge câteva niveluri în abordarea integrată a curriculm-ului.
a) Monodisciplinaritatea este centrată pe obiecte de studiu independente, pe
specificitatea acestora, promovând supremația disciplinelor formale. Elemente de integrare pot
să apară încă de la acest nivel intradisciplinar, în cel puțin două moduri:
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1) Inserție a unui fragment în structura unei discipline (în conținutul unui obiect de studiu
este inserat un fragment care are rolul de a ajuta la clarificarea unei teme sau care aduce
informații noi despre problema investigată).
Exemplu
Un exemplu îl poate constitui introducerea la istorie a unui fragment referitor la viața
cotidiană a oamenilor dintr-o anumită epocă, pentru o cât mai bună clarificare a momentului
istoric respectiv, sau inserția unor elemente inedite din viața unei personalități.
2) Armonizarea unor fragmente independente (aparent) din cadrul unui obiect de studiu
pentru a permite mai buna rezolvare a unor probleme, pentru înțelegerea cât mai completă a
unui subiect sau pentru dezvoltarea anumitor capacități și atitudini.
Exemplu
Armonizarea predării unor teme precum Circuitul apei în natură, Poluarea factorilor de
mediu, Apele curgătoare pentru a conștientiza importanța problemelor ecologice legate de
poluarea apei.
b) Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) se referă la situația în care o temă
aparținând unui anumit domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline,
acestea din urmă menținându-și nealterată structura și rămânând independente unele în raport
cu celelalte.
Obiectele de studiu contribuie fiecare în funcție de propriul specific, la clarificarea temei
investigate. La acest nivel vorbim de o corelare a demersurilor mai multor discipline în vederea
clarificării unei probleme din cât mai multe unghiuri de vedere.
Exemplu
Calitatea mediului, este o temă care poate fi abordată atât din perspectiva educației
civice, dar și a cunoașterii naturii sau la alte discipline din planul de învățământ (vezi fig.1)
Ed. tehnologică

Matematică

Științe ale
naturii

Educație civică

Calitatea
mediului

Consiliere și
orientare

Geografie

Fig. 1 Abordarea multidisciplinară a integrării curriculare
La acest nivel /în cadrul acestei abordări procesele de integrare curriculară se situează în
special la nivelul conținuturilor, al cunoștințelor. De aceea cele mai frecvente demersuri au loc
între discipline înrudite (care provin din aceeași arie curriculară) sau care devin înrudite
datorită temei, chiar dacă fac parte din arii curriculare diferite.
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Întrebarea care se pune pentru această abordare a integrării este: Ce este important de
învățat în cadrul diferitelor discipline? Fiecare disciplină rămâne puternică, dar sunt încurajate
conexiunile dintre diverse câmpuri ale cunoașterii care pot să crească relevanța conținutului.
c) Interdisciplinaritatea. Dacă în cazul pluridisciplinarității vorbim de o „corelare” a
eforturilor și potențialităților diferitelor discipline pentru a oferi o perspectivă cât mai completă
asupra obiectului investigat, interdisciplinaritatea propune o intersectare a diferitelor arii
disciplinare.
În abordarea interdisciplinară încep să fie ignorate limitele stricte ale disciplinelor,
căutându-se teme comune diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor
de învățare de grad mai înalt, a competențelor transversale, considerate cruciale pentru
succesul în societatea contemporană. Între acestea se numără și luarea de decizii, rezolvarea
de probleme, însușirea metodelor și tehnicilor de învățare eficientă, cominicarea eficienă,
cooperarea și lucrul în grup, antreprenoriatul.
Principiul organizator nu mai este de regulă conținutul, mult prea ancorat în granițele
disciplinare, ci se trece la centrarea pe competențe transversale.
Aici, conținutul și procedurile disciplinelor individuale sunt depășite, de exemplu luarea
de decizii și rezolvarea de probleme implică aceleași principii indiferent de discipline ( S.M.
Drake, 1993, p.338).
În acest tip de abordare conținuturile pierd din importanță, centrarea fiind pe
metacogniție și a învăța să înveți. Întrebarea care se pune în acest context este: Cum pot fi
învățați elevi competențe complexe de grad înalt? Aceste competențe au un caracter generic,
ele pot fi transferate cu ușurință dintr-un context disciplinar în altul, dar mai ales pot fi
transferate în contexte de viață cotidiană în afara clasei.
d) Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculumului mergând până la fuziune. Fuziunea este faza cea mai complexă și mai radicală a integrării.
Abordarea de tip transdisciplinar tinde progresiv către o „decompartimentare” completă a
obiectelor de studiu implicate.
Abordarea integrată a curriculum-ului specifică transdisciplinarității este centrată pe
„viața reală” pe problemele importante, semnificative așa cum apar ele în context cotidian și
așa cum afectează viețile diferitelor categorii de oameni.
Conținuturile și competențele se integrează în jurul unor probleme. Întrebarea care
orientează demersul transdisciplinar este: Cum îi putem învăța pe elevi să fie buni cetățeni în
viitor? Achizițiile învățării au sens doar prin contribuția lor la succesul personal și social al
tinerilor în contexte culturale și sociale concrete.
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Ca instrument pentru determinarea cadrului conceptual este propusă rețeaua
transdisciplinară (vezi fig. 2)
Politică
Probleme
Media

Diversitatea
sociale
culturală
Tip
Cultură
Relații interpersonale

Fig. 2 Rețeaua transdisciplinară
Disciplinele formale clasice își pierd capacitatea de a dicta modul de derulare a instruirii
și modelul de proiectare curriculară. Cunoașterea pe care o dobândește individul este situată
într-un anumit context social, economic, politic și cultural.
Cele trei abordări pot fi privite ca stadii ale inegrării curriculum-ului și ca etape în
proiectare de curriculum integrat. Se merge progresiv de la variata cea mai apropiată de
modelul disciplinar (multidisciplinaritatea) până la disoluția totală a barierelor disciplinare
(transdisciplinaritatea).
?
transdisciplinaritatea
interdisciplinaritatea
multidisciplinaritatea
disciplinaritatea

Fig. 3 Trepte ale integrării curriculare
Integrarea curriculum-ului este un proces divers și complex, care merge progresiv de
la modelul clasic al disciplinelor, către cel al transdisciplinarității.
Argumente pentru abordarea integrată a curriculum-ului
În urma unor cercetări M. Lipson (1993pp.252-264) a ajuns la următoarele rezultate
care subliniază efectele pozitive ale integrării curriculare:
-

Curriculum-ul integrat îi ajută pe elevi să-și aplice deprinderile;

-

bază integrată a cunoașterii conduce către o mai rapidă reconfigurare a
informațiilor, în funcție de nevoi;

-

Perspectivele multiple conduc către o bază mai integrată a cunoașterii;

-

Curriculum-ul integrat încurajează profunzimea învățării și aria mai largă de
exprimare a acestui proces;

-

Curriculum-ul integrat promovează valori și atitudini pozitive la elevi.
Un alt set convingător de argumente este oferit de K. Bergstrom:
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Asigură condițiile optime de dezvoltare pentru toți elevii: învățarea mai bogată și mai
semnificativă implică într-o mai mare măsură elevii, fiecare având posibilitatea să se raporteze
individual la ceea ce învață. Se oferă oportunități de dezvoltare pentru o diversitate de stiluri
de învățare, de inteligențe și de abilități.
Promovează colaborarea: colaborarea are loc atât între profesori care proiectează și
derulează în echipă activitățile interdisciplinare, cât și între elevi, prin utilizarea unor strategii
didactice axate pe participarea elevilor la procesul de învățare.
Reflectă lumea reală, care este interactivă: se produce o creștere a interesului și a
motivației pentru învățare deoarece este evident caracterul semnificativ al achizițiilor învățării
în raport cu viața cotidiană, posibilitatea transferului din plan cognitiv în plan acțional
comportamental stimulează participarea și succesul în învățare.
Creează conexiuni între discipline: legăturile dintre diversele cunoștințe și competențe
devin evidente; se evită rigiditatea și unilateralitatea în gândire, în favoarea unei gândiri
flexibile și dinamice, capabile să producă cele mai bune soluții și să ia cele mai bune decizii în
funcție de context.
Implică comunitatea: resursele diverse la care face apel predarea/învățarea integrată
oferă posibilitatea valorificării resurselor comunitare pentru dezvoltarea școlară; participarea
părinților și deschiderea școlii către mediul social și cultural al comunității din care face parte
sunt principii de bază ale proiectelor integrate.
Sinteză
Multidisciplinaritatea-punct de plecare: o temă pentru a cărei clarificare se integrează
conținuturi, cunoștințe din mai multe discipline.
Interdisciplinaritatea-accentul se pune pe deprinderi, competențe. Pentru formarea
competențelor se face apel la contexte diverse de învățare, sunt implicate eforturi de cercetare
și învățare prin cooperare.
Transdisciplinaritatea este un demers care își propune să răspundă la întrebări sau să
rezolve probleme semnificative ale lumii reale. Cunoștințe și competențe din diverse arii
disciplinare sunt mobilizate pentru faptul că ele pot sprijini demersul de rezolvare a problemei
sau efortul de a răspude la întrebare.
Concluzii
Introducerea elementelor de curriculum integrat este profitabilă deoarece:
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-

răspund necesităților (provocărilor) societății actuale;

-

stimulează rolul activ al elevului ca organizator al propriei structuri a cunoașterii;

-

sunt în concordanță cu noile orientări din epistemologie și din științele cogniției;

-

permit relaționarea cu experiențele și evenimentele curente și semnificative din
viața elevului.
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Activităţile de tip outdoor – posibilităţi şi modalităţi de organizare cu
preşcolarii
Ed. Ştirbu Aurora,
G.P.P. ,,Pinocchio”Fălticeni
Într-o societate în care tehnologia progresează cu o viteză ameţitoare şi datorită ei de
la cele mai fragede vârste copiii sunt asaltaţi de adevărate avalanşe de informaţii, ştiinţele
educaţiei se orientează din ce în ce mai acut către întoarcerea la natură. După secole în care
toate eforturile educatorilor s-au concentrat pe aducerea copiilor între pereţii clasei pentru a li
se face educaţie, am constatat cu uimire că nu este cea mai fericită formă de educaţie şi, ca
atare, a apărut nevoia acută de altceva, de întoarcerea la natură, ca izvor de educaţie sănătosă.
Natura, cea pe care conştient sau nu, o distrugem încet dar sigur, ne oferă lecţii de
supravieţuire de nepreţuit: a acoperit cu nisip măreţele piramide egiptene, cu vegetaţie
luxuriantă uimitoarele temple mayaşe, a populat cu copaci falnici şi animale zonele distruse
de catastrofa de la Cernobîl. Se pune atunci întrebarea dacă nu cumva viitorul omenirii nu
constă, de fapt, în supravieţuirea speciei umane în condiţii din ce în ce mai dificile şi mai
neprevăzute, iar răspunsul la întrebare nu este altul decât cel de întoarcere la natură, ca cel mai
bun şi eficient educator.
Copiii care stau din ce în ce mai mult în casă în faţa monitoarelor de orice fel, cunosc
natura numai din „poze” şi din filme. Este momentul şi avem obligaţia de a-i scoate „afară”.
Este motivul pentru care de câţiva ani a apărut conceptul de activitate outdoor, ca alternativă
pentru educaţia formală, tradiţională. Există mai multe accepţiuni pentru termenul de outdoor,
cea mai simplă fiind aceea de activitate în aer liber, în afara spaţiului instituţional al şcolii.
Carateristicile cheie ale educaţiei outdoor sunt:
oferă posibilitatea contactului direct cu natura, în condiţiile în care protecţia mediului
reprezintă un subiect de interes mondial iar urbanizarea masivă a produs un efect nociv
asupra mediului şi prin faptul că oamenii nu conştientizează impactul pe care acţiunile
lor non-ecologice le au asupra mediului => educaţia outdoor se desprinde ca o
modalitate extrem de benefică pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor faţă
de mediu;
reprezintă o puternică sursă de experienţe de învăţare, beneficiind de un mediu
relaxant, liber, fără constrângerile pe care le impun „cei 4 pereţi ai unei săli de clasă”
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poate oferi elevilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine
puternic, inspiraţional şi de natură să schimbe comportamente antisociale, să creeze o
relaţie puternică între oameni bazată pe sprijin reciproc;
facilitează procesul de învăţare al elevilor care întâmpină dificultăţi în acest sens =>
un climat diferit de învăţare ce permite elevilor care, în mod usual, întâmpină dificultăţi
de învăţare şi au un nivel scăzut de performanţă şcolară, să devină mai motivaţi, cu
mult mai capabili;
asigură dezvoltarea personală atât al celor care o aplică, cât mai ales al elevilor, prin
libertatea de manifestare şi exprimare pe care le oferă.
asigură dezvoltarea spiritului de echipă =>conexiunea între elevi, elevi-profesori =>
creşterea gradului de participare activă, dezvoltarea spiritului cetăţenesc activ în rândul
ambelor categorii;
oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea
individului şi, implicit, a comunităţii şi societăţii din care face parte;
oferă un cadru stimulativ de învăţare prin varietatea mediului;
oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant şi motivant în funcţie de problema
identificată deoarece permite escaladarea unor nivele înalte de imaginaţie în vederea
obţinerii rezultatelor propuse.
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:
 Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea spiritului de
îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc

echipă,

 Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare, atât a celor
care o aplică, cât şi elevilor.
Un aspect important al educaţiei outdoor este acela că răspunde atât nevoilor de bază
ale individului, cât şi celor care îl particularizează în grupul din care face parte:
 Nevoia de a fi respectat – derularea de diferite activităţi în aer liber încurajează copilul
să se simtă în largul său, astfel el va fi mult mai deschis, va comunica,îşi va exprima
propriile opinii, se va simţi băgat în seamă şi va simţi că deciziile sale contează pentru
ceilalţi; elevii pot fi consultaţi cu privire la diferite jocuri sau activităţi.
 Nevoia de a fi responsabil – activităţile outdoor permit copilului oportunitatea de a
primi diferite sarcini, responsabilităţi pentru atingerea scopului propus ( spre exemplu
dacă se optează pentru o activitate de ecologizare, un copil poate primi sarcina de a
curăţa pomii, un altul sarcina de a uda florile, important este însă, ca prin comunicarea
cu copilul, profesorul să-i transmită acestuia sentimentul că prin ceea ce întreprinde el,
mediul va fi mai curat, astfel el va conştientiza că are o responsabilitate faţă de
protejarea mediului ).
 Nevoia de a fi activ–implicarea în diferite activităţi sportive, jocuri, plimbări tematice,
aduce numeroase beneficii dezvoltării fizice, psihice ale copilului. Jocul fiind
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activitatea fundamentală a copilului este important ca toţi copiii să fie stimulaţi în mod
constant să se joace, să alerge, să participe la diferite activităţi în mod activ.
Nevoia de a fi inclus social – poate cea mai importantă caracteristică a educaţiei outdoor
este aceea că este o modalitate de succes de a depăşi unele dificultăţi ale copilului ( psihice,
fizice, sociale, emoţionale sau economice ), astfel încât acesta să fie inclus social, să simtă că
aparţine unei comunităţi; se consideră ca mediul din interiorul grupei este mai degrabă unul
competitiv, în timp ce cel din afara clasei este unul suportiv, care permite copiilor să se
exprime, să relaţioneze cu ceilalţi, să colaboreze.
Nevoia de a se simti în siguranţă–interiorul clasei este mult mai sigur pentru copii, în
timp ce mediul exterior implică diferite riscuri şi situaţii neprevăzute care pot avea efect
negativ. Educatorul trebuie să identifice posibilele riscuri care pot să apară şi să conceapă un
plan de management al riscului, întrucât este un aspect deosebit de important care i-a făcut pe
unii specialişti în domeniu să nege utilitatea utilizării educației outdoor.
Învăţământul preşcolar poate fi considerat precursor al educaţiei outdoor, având în
vedere că activităţi formale, informale şi nonformale se desfăşoară în afara grădiniţei
dintotdeauna. Excursiile, plimbările în aer liber, vizitele la muzee au fost mereu prilej de
transmitere către copii de informaţii, priceperi şi deprinderi, niciodată nefiind organizate doar
de dragul de a fi organizate.
Bibliografie :
-

Curriculum pentru învățămantul preșcolar ,București, 2008

-

Revista națională “Educatoarea. ro, nr.30, aprilie, 2010

-

Roșca, Mihaela, Creativitatea și inteligența emoțională, Editura Polirom,Iași, 2004

-

Managementul activităţilor extracurriculare și extraşcolare
Prof. înv. primar Negrea Angelica
Şcoala Gimnazială ”Ovid Densusianu” Făgăraş
„A învăţa” înseamnă, pentru elev, a studia, a asimila cunoştinţe din diferite domenii,
dar şi a se obişnui, a se deprinde cu ceva, în timp ce pentru dascăl, educator, „a învăţa” are
înţelesul de a transmite elevului în mod sistematic cunoştinţe, de a-l iniţia şi a-l instrui într-un
anumit domeniu.
„A învăţa” este principala activitate a elevului ce reclamă din partea acestuia efort,
pricepere, motivare. Însuşirea unui volum cât mai mare de cunoştinţe, formarea unor priceperi
şi deprinderi nu sunt suficiente pentru omul contemporan, care e nevoit să facă faţă cerinţelor
complexe ale unei realităţi mereu în schimbare. Şcolii îi revine sarcina de a educa elevii, de a
da acestora cunoştinţele necesare, dar nu pentru a forma „un cap plin” (Montaigne), ci unul
„bine format”.
Prin structură, obiective şi conţinut educaţia trebuie să răspundă exigenţelor realităţii.
Eficienţa educaţiei este dată de actul educativ adaptat, reglat la cerinţele actuale.
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Principala formă de organizare şi desfăşurare a procesului didactic este lecţia. Azi,
aceasta nu mai poate fi considerată o formă exclusivă de instruire şi educare.
Noile programe şcolare nu mai sunt extrem de restrictive pentru dascăli, aşa că există
libertatea de a construi alternative extracurriculare care să întregească, să completeze lecţia
propriu-zisă în scopul atingerii standardelor de performanţă.
Activităţile extracurriculare au un pronunţat caracter interdisciplinar, în beneficiul
elevilor care:
 pot depăşi barierele de aplicabilitate a cunoştinţelor;
 pot vedea relaţia idee, concept – utilitate, întreg;
 îşi pot completa sau clarifica unele cunoştinţe;
 se pot implica direct cu personalitatea nu numai cu produsul realizat.
Prin desfăşurarea unor activităţi extracurriculare, reprezentările spaţiale capătă pentru
elevi un conţinut concret.
Activităţile extracurriculare accentuează latura formativă a procesului de învăţământ,
formând elevi activi, operaţionali, ce depun efort în cercetare, descoperire din interes şi
curiozitate pentru o activitate desfăşurată într-un cadru nou, în care se supun de bună voie
regulilor, asumându-şi responsabilităţi.
O atenţie deosebită am acordat activităţilor extracurriculare și extrașcolare cu caracter
interdisciplinar desfăşurate cu elevii de clasa a IV-a, ca de exemplu:
Tema activităţii:
Realizarea unui album istorico – geografic al localităţii
Modalităţi de concretizare:
o Vizitarea muzeului Ţării Făgăraşului „Valeriu Literat” pentru observarea vestigiilor
o „De vorbă cu istoricii” – Fundaţia Culturală „Negru Vodă” - interviu
o Fotografierea unor monumente istorice şi a împrejurimilor localităţii
o Utilizarea PC în obţinerea datelor istorice, legendelor
o „Personalitatea lui Mihai Viteazul” şi „Badea Cârţan”
o Casa memorială Inocenţiu Micu Klein
o „Oraşul între trecut şi prezent” – concurs pe secţiuni (cultură generală - localitatea,
activitate practică, program artistic)
o „Târgul de Crăciun” – program artistic de interes municipal cu prezentarea obiceiurilor
şi a portului specific, dansuri populare, decoraţiuni (confecţionare, comercializare)
o „Plante rare. Plante specifice zonei” – colectare, ierbar

34

Nr. 20 - septembrie 2017

o „Drumul bobului de grâu” – modelarea pâinii în gospodăria de la ţară (compuneri şi
fotografii), vizită la fabrica de pâine „Chocopan”
o „Pământenii – duşmanii Terrei?” – ecologizare în curtea şcolii
o „Gardianul mediului” – concurs de afişe
o Plantarea de puieţi de brad şi carpen în curtea şcolii şi în împrejurimile localităţii
o „Suntem prietenii tăi” – activitate de strângere de fonduri pentru copiii Centrului de zi
„Veveriţa”
Anatole France afirma că „dibăcia învăţătorului nu este decât aceea de a trezi
curiozitatea minţilor tinere, ca să le potolească apoi această curiozitate, pe care numai
fiinţele fericite o au vie şi sănătoasă. Cunoştinţele vârâte cu de-a sila în minte o astupă şi
o înăbuşă. Ca să mistui ştiinţa trebuie s-o înghiţi cu poftă”.
Activităţile extraşcolare aduc un plus de cunoştinţe şi au bogate valenţe formative.
Bibliografie:
 ANTONEAC – OPRIŞ, MARIANA, „Activităţi extraşcolare de învăţare eficientă”,
Editura Universităţii, Arad, 2002
 Învăţământul primar, nr 4/1998

Metode moderne utilizate în optimizarea actului educaţional în
învăţământul preşcolar
Prof. înv. preşcolar: Oţet Daniela Loredana,
Grădiniţa cu P.P. nr.22, Drobeta Turnu Severin
Metodele moderne de învăţare sunt modalităţi de stimulare a învăţării şi dezvoltării
personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea şi optimizarea
demersului educaţional.
Metodele utilizate la preşcolari sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”; numai
abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului
preşcolar şi să-l determine să înveţe în modul cel mai plăcut: prin joc. Cele mai utilizate metode
interactive sunt cele care canalizează energiile creatoare ale preşcolarilor în direcţia propusă,
le captează atenţia, stimulează mecasnismele gândirii, ale inteligenţei, voinţei, motivaţiei şi
imaginaţiei şi îi implică afectiv în ceea ce fac.
Procesul de formare interactiv presupune acţiune atât din partea profesorului cât şi din
partea elevului.
Pentru a crea cadrul optim de învăţare, profesorul trebuie să ţină cont de anumite criterii
în aplicarea metodelor moderne de învăţare, cum ar fi: competenţele ce urmează a fi dezvoltate
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la elevi, nivelul intelectual şi capacităţile elevilor, resursele materiale accesibile şi gradul de
complexitate al conţinutului. Astfel metodele inovative trebuie adaptate acestor criterii, pentru
ca procesul instructiv-educativ să se desfăşoare într-un cadru activ-participativ, de stimulare a
învăţării.
Metodele inovative presupun o învăţare prin comunicare, prin colaborare, care produce
o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe
disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe
influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui
grup.
În învăţământul preşcolar sunt utilizate o multitudine de metode moderne însoţite de
tehnici specifice şi resurse materiale, dintre care amintim:
1.Explozia stelară - steluţa mare şi 5 steluţe mici
2.Lotus- flori de nufăr mici şi o floare de nufăr mare
3.Bula dublă-două cercuri mari de culori diferite câte patru cercuri mici de culori
diferite, săgeţi lungi şi scurte.
4.Predarea/învăţarea reciprocă -palete colorate cu întrebări, ecusoane, coroniţe
5.Ciorchinele-cercuri sau ovale de două mărimi şi două culori, săgeţi
6.Cubul-un cub sau tot atâtea cuburi câte tematici predaţi, 6 plăcuţe cu descrie,
compară, analizează, argumentează, asociază, aplică, simboluri pentru copii
7.Pălăriuţe gânditoare-albă, roşie, galbenă, verde, albastră neagră
8.Piramida şi diamantul –suport de lucru, pătrate sau benzi de carton de culori diferite
9.Mozaicul –fişa expert, ecusoane, chestionar de evaluare-ilustrat
10.Diagrama Venn – fişe de lucru, ecusoane
1.Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare
a copiilor şi se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme şi noi
descoperiri.
Obiective –formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de
copii în grup prin interacţiune şi individual pentru rezolvarea unei probleme
Descrierea metodei –
steaua mare se scrie sau desenează ideea centrală.
Pe 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul CE, CINE, UNDE, DE CE, CÂND, iar 5
copii din grupă extrag câte o întrebare.Fiecare copil din cei 5 îşi alege 3-4 colegi, organizânduse în cinci grupuri. Grupurile cooperează pentru elaborară întrebărilor.La expirarea timpului,
copiii revin în cerc în jurul steluţei mari şi spun întrebările elaborate fie individual, fie un
reprezentant al grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări
la întrebări. Se apreciază întrebările copiilor, efortul aceestora de a elabora întrebări corect,
precum şi modul de cooperare, interacţiune.
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2.Tehnica Lotus este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea
stabilirii de relaţii între noţiuni pe baza unei teme principale din care derivă alte opt teme.
Obiective – stimularea inteligenţelor multiple şi a potenţialului creativ în activităţi
individuale şi în grupe, teme din domenii diferite.
ETAPE
1. Construirea schemei/diagramei tehnicii de lucru;
2.

Plasarea temei principale în mijlocul schemei grafice;

3.

Grupul de copii se gândeşte la conţinuturile/ideile/cunoştintele

legate de tema principală
4.

Abordarea celor opt teme principale pentru cadranele libere

5.

Stabilirea în grupuri mici de noi legături/relaţii/conexiuni,

pentru aceste opt teme şi trecerea lor în diagramă
6.

Prezentarea rezultatelor muncii în grup, analiza produselor,

aprecierea în mod evaluativ, sublinierea ideilor noi.
3. Bula dublă
Tehnica bula dublă grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, procese,
fenomene, idei, concepte.Bula dublă este prezentată grafic prin două cercuri mari în care se
aşează imaginea care denumeşte subiectul. Exemple: Animale-păsări, Copii-părinţi, Fructelegume. În cercurile mici aşezate între cele două cercuri mari, se desenează sau se aşează
simbolurile ce reprezintă asemănările dintre cei doi termeni cheie. În cercurile situate în
exterior la dreapta şi la stânga termenilor cheie se înscriu caracteristicile, particularităţile sau
deosebirile.
4. Predarea – învăţarea reciprocă
Definiţie: strategie de învăţare prin studiu pe text/imagine sau imagine/text pentru
dezvoltarea comunicării copil-copil şi experimentarea rolului educatoarei. Se poate aplica atât
în jocurile libere cât şi în activitatea frontală (povestire, lectura după imagini, memorizare, etc.)
1. Rezumarea-se expune sinteza textului citit sau a imaginii contemplate timp de 57min. (REZUMATORI)
2. Punerea de întrebări-analizează textul său imaginea în grup apoi se formulează
întrebări folosindu-se de paletele cu întrebări - ÎNTREBĂTORII
3. Clarificarea datelor- se identifică cuvinte, expresii, comportamente, etc. şi se găsesc
împreună răspunsuri - CLARIFICATORII
4. Precizarea (pronosticarea) - se analizează textul, imaginea şi prognozează ce se va
întâmpla, exprimând cele mai neaşteptate idei, fapte, PREZICĂTORII.
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5. Ciorchinele
-Stimulează realizarea unor asociaţii noi de idei
-Permite cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă
ETAPE:
Se scrie un cuvânt sau se desenează un obiect în mijlocul sau în partea de
sus a tablei/foii de hârtie
Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei prin cuvinte sau desene,
jetoane, legate de tema dată
Se fac conecxiuni, de la titlu la lucrările copiilor, acestea se pot face cu linii trasate de
la nucleu la contribuţiile copiilor sau a grupurilor
Este bine ca tema propusă să fie cunoscută copiilor, mai ales când se realizează
individual.
6.Cubul este o strategie de predare –învăţare ce urmăreşte un algoritm ce vizează
descrierea, comparaţia, asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se doreşte
explorarea unui subiect nou sau unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe sau a
unei situaţii privite din mai multe perspective.
ETAPE:
- se formează grupuri de 4-5 copii
- fiecare copil din grup interpretează un rol în funcţie de sarcina primită (rostogolici,
isteţul, ştie tot, umoristul, cronometrorul)
- copiii rezolvă sarcina individal sau în grup, într-un timp dat
- prezintă pe rând răspunsul formulat.
7.Pălăriuţele gânditoare
Pălăria albastră–este liderul,conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu
controlul discuţiilor, extrage concluzii – clarifică/alege soluţia corectă.
Pălăria albă – deţine informaţii despre tema pusă în discuţie, face conexiuni, oferă
informaţia brută aşa cum a primit-o – informează.
Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele
întâlnite, nu se justifică – spune ce simte,
Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri, pericole, greşeli la soluţiile
propuse, exprimă doar judecăţi negative – identifică greşelile.
Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi, inovatoare, cauta alternative {Ce
trebuie făcut?} – generează idei noi.
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Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează
optimist posibilităţile, creează finalul. – Efortul aduce.
8. Piramida şi Diamantul asigură dezvoltarea capacităţii de a sintetiza principalele
probleme, informaţii, idei, ale unei teme date sau unui text literar.
9. Mozaic presupune învăţarea prin cooperare, prin interdependenţa grupurilor şi
exercitarea statutului de expert în realizarea unei sarcini de învăţare
ETAPE: stabilirea temei şi împărţirea în 4-5 subteme, organizarea grupelor de învăţare,
constituirea grupelor de experţi, Activităţi în echipa iniţială de învăţare, evaluare
10.Diagrama Venn se aplică cu eficienţă maximă în activităţile de observare,
povestiri, jocuri didactice, convorbiri
Etape: comunicarea sarcinii de lucru, activitatea în pereche sau în grup, activitate în
grup, activitate frontală.
Aşadar aplicarea cu regularitate a metodelor inovative, de cooperare, duc în timp la
rezultate superioare, relaţionări heterogene mai pozitive, motivaţie intrinsecă mai mare, respect
de sine mai crescut şi dezvoltă abilităţi sociale deosebite, solicitate de piaţa muncii.
Bibliografie:
- Bocoş Muşata, Avram Iftinia, Catalano Horaţiu, Someşan Eugenia, “Pedagogia
învăţământului preşcolar. Instrumente didactice”, Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2009
- Breben Silvia, Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, “ Metode şi tehnici
interactive de grup” , sursa www. scribd.com

Dezvoltarea creativităţii preşcolarilor/elevilor în contextul predării
ştiinţelor şi matematicii prin metoda investigării ştiinţifice
Prof. înv. preşcolar, Moldoveanu Alina,
Grădiniţa PP nr. 4 Reghin
Din dorinţa de a investiga oportunități pentru dezvoltarea creativității în procesul de
învățare şi predare în contextul specific al științelor și matematicii, a apărut proiectul Micii
cercetatori creativi, urmat de elaborarea de recomandări pentru politici educaționale și de
formare a cadrelor didactice, pornind de la concluziile diferitelor faze ale studiului şi în baza
colaborării și dialogului cu participanții şi cu alte părți interesate.
Proiectul Micii cercetatori creativi a fost un studiu comparativ cu o durată de 30 de
luni, finanțat de UE, la care au participat nouă țări: Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia,
Malta, Portugalia, România şi Marea Britanie. Acest proiect a căutat să construiască o imagine
a politicilor şi practicilor în predarea științelor și matematicii pentru copii cu vârste cuprinse
între 3 și 8 ani, precum și a potențialului acestora de a stimula creativitatea și predarea și
învățarea prin investigare științifică.
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Proiectul a avut ca scop identificarea şi caracterizarea a ceea ce reprezintă creativitatea
prezentă în predarea științelor și matematicii în educația timpurie (atât în legătură cu procesul
de învățare de către copii, cât și cu pedagogia profesorilor). Ca urmare, studiul a încercat să
genereze o descriere sau o hartă a experienței trăite în primii ani de școală asociată educației
în domeniul științelor și matematicii, și să formuleze o imagine a creativității în știință și
matematică la această vârstă.
Iată câteva exemple de activităţi din grădiniţe care au fost analizate în cadrul studiului.
Sunt activităţi accesibile ce pot fi organizate de noi, educatoarele, în folosul copiilor.


Activitatea «Ce plutește și ce se scufundă?», copii de 5-6 ani din România:
Cum poate porumbelul să salveze o furnică care a căzut în râu?
Profesoara a spus o poveste, în sala de grupă, cu privire la o furnică care a căzut în râu.
Un porumbel care zboară prin preajmă a vrut să ajute furnica. Aducând în discuție o problemă
de investigare științifică, care are mai multe soluții și care oferă copiilor autonomie cu privire
la promovarea propriilor lor idei, copiii au putut să-și planifice investigațiile și au arătat creati
vitate în a emite idei personale referitoare la materialele care trebuie utilizate și cum să le
testeze, folosindu-și imaginația și făcând conexiuni cu experiența lor anterioară. Copiii au
discutat despre materiale naturale care pot fi găsite în pădure și despre modul în care
porumbelul le-ar putea folosi pentru a salva furnica de la înec. A fost pusă la dispoziția copiilor
o mare varietate de materiale, cum ar fi nuci, pene, betisoare de lemn, frunze, pietricele, ghinde,
bucăți de scoarță de copac, conuri de brad. Fiecare grup a discutat propriile soluții cu privire
la materialele pe care au crezut că le pot folosi cel mai bine pentru a salva furnica. Ei au primit
mici recipiente cu apă pentru a-si verifica ideile cu privire la materialele din pădure care ar
putea fi folosite ca mici «bărci» pentru furnică. Copiii au avut posibilitatea să înregistreze și
să comunice concluziile investigației în felul lor. Ei și-au împărtășit experiența și au evaluat
constatările lor, bazându-se pe dovezi provenind din observațiile pe care le-au facut, pentru a
justifica concluziile referitoare la materialele cele mai potrivite pentru a ajuta la salvarea
furnicii.


Activitatea «Jocul de cuburi» , copii de 5 ani, din Germania: Construirea
“Turnului din Pisa»
Profesoara a observat că, în sala de grupă, copiii de 5 ani sunt atrași de jocul de
construcții folosind cuburi de lemn. Pentru ca ei să aprofundeze cunoasterea, profesoara le-a
dat copiilor o carte cu fotografii ale unor clădiri. Inspirați de acestă carte, copiii au decis să
construiască «Turnul din Pisa», aratând creativitate prin spiritul de inițiativă și imaginație în
generarea de planuri pentru un nou proiect de construcție. Unul dintre copii a început să lucreze
după un plan, dar turnul s-a prăbușit. Profesorul a încurajat copilul să reflecteze cu privire la
cauza problemei și apoi a stat deoparte, în timp ce copilul a lucrat împreună cu un alt copil
pentru a găsi o soluție. Copiii au observat, au formulat ipoteze și și-au împărtăsit ideile,
demonstrând abilități creatoare, cum ar fi realizarea de conexiuni între observații și folosirea
abilităților de raţionament în vederea găsirii unei soluții.


Activitatea «Măsurarea meselor» , copii de 5-6 ani, din Grecia: Efectuarea de
măsurători pentru a comanda dulgherului mese noi
Profesoara a cerut copiilor (cu vârsta cuprinsă între 5 și 6 ani) să o ajute în a furniza
dulgherului dimensiunile necesare pentru a realiza pentru grupă mese noi, identice cu cele
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existente. Copiii au colaborat în grupuri mici pentru a-si formula propriile strategii pentru
rezolvarea problemei, de exemplu, alegerea instrumentelor de măsurare folosite, a modului în
care să facă măsurările și, cel mai important, modalitatea de înregistare a rezultalelor pe fişele
lor. In final, ei au fost solicitați să-si prezinte și să explice concluziile pentru întreaga grupă,
inclusiv instrumentele folosite şi cum au făcut măsurările. Copiii au evaluat și reflectat asupra
activității: cu ce probleme s-au confruntat, ce au simțit în această confruntare și modul în care
au depășit greutățile. În relație cu această problemă pe care au avut-o de rezolvat, copiii au
demonstrat o serie de abilități legate de creativitate, inclusiv imaginație în a aprecia ceea ce ar
fi necesar să fie transmis tâmplarului, gândire creativă în sugerarea de metode alternative de
măsurare și înregistrare și abilități de raționament în evaluarea diferitelor abordări și a
rezultatelor raportate.


Activitatea «Realizarea instrumentelor muzicale», copii de 4-5 ani, din Ţara
Galilor: Resurse pentru investigațiile întreprinse de copii
Copiii au avut la dispoziție o mare varietate de resurse pentru a crea instrumente
muzicale. Activitatea a favorizat dezvoltarea creativității în mai multe moduri. De exemplu,
copiii au fost încurajați să realizeze instrumente muzicale în diferite moduri. Ei au arătat
curiozitate în explorarea sunetelor produse de instrumentele lor și față de modul în care aceste
sunete ar putea fi modificate, făcând legătura între sunetele generate și acțiunile lor. De
exemplu, o fată a elaborat propria sa investigație sistematică. Ea a pus cu calm, cu grijă și întrun mod foarte ordonat mazăre uscată bob cu bob în vasele sale. De fiecare dată când ea a
adăugat un bob de mazăre, a agitat vasul, a evaluat sunetul și a adăugat un bob în plus. Ea a
continuat în acest fel pentru ceva timp. Implicit, în acțiunile ei a existat întrebarea «Ce se
întâmplă cu sunetul dacă mai adăug un alt bob de mazăre?» și a avut loc o explorare a relației
dintre numărul de boabe de mazăre și sunetul produs.
Rezultatele studiului au indicat un potențial considerabil pentru investigarea științifică
și pentru creativitate prin oportunitățile oferite de profesori pentru formularea și evaluarea
ideilor și strategiilor, atât la grădiniță, cât și în clasele primare. Oportunități pentru formularea
de idei au fost stimulate, de exemplu, de contexte favorizante pentru joc și explorare, în timp
ce contextul pentru investigarea științifică a fost legat de experiența de zi cu zi a copiilor și a
fost un scop pentru a încuraja copiii în luarea deciziilor. Dialogul și colaborarea, promovate
prin utilizarea pe scară largă a lucrului pe grupe și întrebările profesorului au jucat un rol
important în încurajarea proceselor de reflecție și explicare asociate cu evaluarea ideilor și
strategiilor. Potențialul oferit de sprijinul sensibil și receptiv al profesorului, atât pentru a
susține independența, cât și pentru a extinde investigația științifică a fost subliniat, în special
în legătură cu stabilirea momentelor când să intervină și când să stea deoparte, cu scopul de a
asculta și de a construi pe baza implicării creatoare a copiilor și pe dezvoltarea ideilor și
întrebărilor lor.
În final, s-a evidențiat importanța influenței pe care o are viziunea mai largă a cadrelor
didactice cu privire la învățare și predare, precum și punctele lor de vedere cu privire la natura
științei și matematicii și înțelegerea creativității în ceea ce privește obiectivele și abordările
explicite sau implicite în activitățile observate. Profesorii, în majoritatea cazurilor, au dezvoltat
proprile lor unități de învățare și doar în puține situații s-au bazat pe manuale sau materiale
publicate, caz mai frecvent întâlnit în predarea matematicii.

41

Nr. 20 - septembrie 2017

Partenerii implicaţi în discuţiile ce au urmat activităţilor au comentat mai mult asupra
activităților inițiate de copii și asupra implicării creative din învățământul preșcolar, deși acest
lucru nu a fost întotdeauna recunoscut de către cadrele didactice, precum și asupra factorului
timp și a cerințelor curriculumului, ca factori de presiune în a limita oportunitățile pentru
dezvoltarea creativității și a investigației în învățământul primar.
Bibliografie:
www.creative-little-scientists.eu

Evaluarea prin portofoliu digital: aplicația seesaw
Prof. înv. primar Cristina Tăbăcaru
Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Vaslui
În condițiile în care tot mai multe activități migrează spre Internet, educația digitală
capătă o tot mai mare amploare. În România, numărul școlilor conectate la internet este foarte
mare, însă activitățile școlare online sunt mai degrabă limitate.
Cadrele didactice și elevii au însă la dispoziție o varietate foarte mare de platforme
educaționale – autohtone sau străine – care pot veni în completarea metodelor actuale de
învățământ. Dar, pe lângă platformele dedicate, dezvoltarea tehnologiei, în special a
dispozitivelor mobile (tablete, telefoane inteligente etc.) permite copiilor, ca și celor care îi
educă, să acceseze resurse nebănuite în urmă cu unul sau două decenii.
De asemenea, aplicații care permit, de exemplu, învățarea unei limbi străine sau teste
de cultură generală sunt din ce în ce mai prezente în memoria telefoanelor și tabletelor folosite
atât de elevi și studenți, cât și de părinții sau bunicii acestora.
„Noile tehnologii ale informației și comunicării schimbă perspectiva asupra practicii
educaționale, implementarea acestora fiind considerată drept una dintre cele mai importante
probleme la acest sfârșit de secol (XX – n.red), ridicată la rang de politică națională”, scria
Olimpius Istrate, doctor în științele educației, în lucrarea „Educația la distanță. Proiectarea
materialelor”, apărută în 2000.
Este recunoscut că elevii apreciază orele în care predarea este ajutată de noile
tehnologii, ore pe care le consideră „atractive”, mai ales că informația este astfel mai bine
reținută.
Pe lângă numeroasele aplicații care sprijină învățarea, accesibilizează cunoașterea,
există și aplicații care susțin evaluarea elevilor. O astfel de aplicație este și SEESAW, un
portofoliu digital care permite elevilor să exerseze în mod independent ceea ce au învățat la
școală.
Elevii pot folosi fotografii, clipuri video, desene, note de text, link-uri pentru a arăta
ceea ce știu. Conținuturile încărcate sunt accesibile cadrului didactic de la orice dispozitiv
(tabletă, smartphone, PC). Lucrările elevilor pot fi vizualizate și de către părinți, colegi.
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Cum se utilizeaeză SEESAW.
1. Accesarea aplicației pe web.seesaw.me/ și crearea contului de profesor.

2.Crearea clasei, și adăugarea elevilor.

3.Generarea codurilor. Aplicația va genera automat un cod care se printează și se
distribuie elevilor pentru a putea accesa clasa. (cod QR sau un cod text cu validitate limitată în
timp de maxim 15 minute).

4. Elevii adaugă materiale la portofoliul digital: fotografii, desen, text. Odată salvate,
materialele încărcate de elevi pot fi vizualizate, apreciate, evaluate de profesor.
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5. Profesorul aprobă postările elevilor pentru ca acestea să poată fi vizualizate de către
toți elevii clasei. Pentru fiecare postare se pot face comentarii, aprecieri, observații.

Toate materialele adăugate la portofoliu personal sunt organizate pe zile, putând fi ușor
accesate.
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Părinții pot avea acces la portofoliile elevilor prin intermediul aplicației Seesaw Parent
Access. Având aplicația pe smartphone, sunt anunțați imediat ce a apărut o modificare în
portofoliul copilului. Astfel, aplicația se dovedește extrem de utilă și în colaborarea școală –
familie. Profesorul poate informa în scris părinții asupra rezultatelor școlare (calificative, note,
observații), poate trimite comunicări, informări, anumitor părinți sau tuturor părinților
conectați.
Utilizarea internetului și a noilor tehnologii ale informației atrag/motivează elevii
pentru studiu, sprijină procesul didactic și eficientizează predarea/învățarea/evaluarea, sprijină
autoeducația, autoevaluarea și interevaluarea, dezvoltă competențele digitale ale școlarilor.

Procedee de menținere a unei relații eficiente cu elevii pentru creșterea
calității actului didactic
Profesor înv. primar dr. Florentina Răducanu
Profesor înv. primar Silvia Potorac
Școala Gimnazială „Elena Văcărescu”, București
Experiența didactică ne arată că pentru o bună desfășurare a actului didactic, nu sunt
suficiente cunoștințele teoretice pedagogice și o bună planificare a activității, ci și o bună
relație între profesor și elevi. Specialiștii în Științele Educației atrag atenția asupra existenței a
două dinamici complementare care stau la baza unei relații eficiente între profesor și elev:
prima se referă la măsura în care profesorul creează elevilor impresia că că le poate oferi o
direcție clară, competentă, atât din punct de vedere informațional cât și comportamental, iar a
doua se referă la măsura în care elevii sunt convinși că formează o echipă împreună cu
profesorul, și că numai astfel vor reuși să atingă scopurile propuse.
Robert J. Marzano, autor a peste 30 de cărți dedicate predării, evaluării, leadershipului
și intervențiilor educaționale, vorbește despre importanța relației profesor-elevi, evidențiind în
același timp dificultatea identificării elementelor componente ale acestei relații. Alți autori
(Barr, 1958, Good & Brophy, 1995, apud. Marzano 2015) identifică caracteristici precum
solicitudinea, entuziasmul, răbdarea, aspecte importante, dar dificil de descris în termeni de
comportamente. Wubbles (Brekelmans, Wubbles & Creton, 1990, apud. Marzano, 2015)
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subliniază două aspecte comportamentale ale relației profesor-elev, înrudite și complementare:
când profesorul dă dovadă de o cantitate corespunzatoare de control și când profesorul
demonstrează o cantitate corespunzătoare de cooperare.
Prin control, Wubbles se referă la o claritate a scopurilor educaționale și la o îndrumare
bine direcționată a elevilor, atât din punct de vedere informațional cât și comportamental. În
plus, Marzano aduce în discuție obiectivitatea emoțională, ca aspect al controlului. Acesta
înfățișează profesorul care dă dovadă de obiectivitate emoțională ca fiind un dascăl ce aplică
și consolidează permanent regulile și procedurile, sancționează când este cazul, dar cultivă în
același timp relații bune cu propriii elevi, fără a interpreta încălcările regulilor ca pe atacuri
personale.
Studiile întreprinse cu privire la obiectivitatea emoțională, au demonstrat faptul că
profesorii de succes manifestau atitudini realiste atât față de elevi cât și față de relațiile
profesor-elev. Această atitudine se concretiza în conștiința faptului că elevii sunt în primul rând
tineri care trebuie să învețe, iar interacțiunea cu ei trebuie să fie una profesională, fără a se lăsa
furați de aspectele interpersonale create în timpul activității didactice. Prin contrast, profesorii
cu rezultate mai puțin remarcabile, manifestau una din cele două atitudini extreme față de elevii
lor: fie priveau elevii în mod idealist ca fiind persoane calde, încântătoare, binevoitoare, ceea
ce culmina cu haos și ieșiri necontrolate din partea profesorului, dând dovadă de asprime
exagerată într-un final, fie erau deziluzionați și priveau elevii ca pe potențiali dușmani
(Brophy& Evertson, 1976 apud. Marzano, 2015). Aceeași cercetători constată că o atitudine
mai caldă și afectuoasă cu elevii în ciclul primar, nu are nicio legătură cu rezultatele la
învățătură ale elevilor.
Important de reținut ar fi faptul că obiectivitate emoțională nu înseamnă o atitudine
impersonală, rece sau distantă față de elevi, ci presupune menținerea unei distanțe care să
permită perceperea corectă a aspectelor pozitive și negative ale clasei, fără a le lua în nume
personal.
Al doilea aspect pus în discuție de Wubbles, cooperarea, ca element al relației profesorelev, presupune o grijă a profesorului pentru fiecare elev în parte și construirea unui sentiment
de comunitate în colectiv. Sentimentul de cooperare a fost intens studiat de către cercetătorii
în științele pedagogice. Astfel s-a demonstrat că reacțiile profesorului reprezintă pentru elevi
un barometru al dorinței de cooperare. Un exemplu concludent este lipsa de răspuns a
profesorului la întrebările puse de elevi, pe care aceștia le interpretează fie ca pe o neatenție a
dascălului, fie ca pe o greșeală sau impertinență din partea lor. Așadar, comportamentul
profesorului reprezintă limbajul care stă la baza relației cu elevii.
În vederea optimizării relației profesor-elev, Robert J.Marzano ne propune câțiva pași
de urmat, organizați în două secțiuni: pași care ne comunică ideea de cooperare și cei care ne
comunică ideea unui nivel corespunzător de control.
Ideea de nivel corespunzător de cooperare și considerație cuprinde cinci pași: „Află
câte ceva despre fiecare elev din clasă”, „Manifestați un comportament care să indice
afecțiunea față de fiecare elev”, „Faceți o legătură între noțiunile noi și interesele elevilor”,
„Personalizați activitățile de învățare”, „Manifestați comportamente fizice care comunică
interesul elevilor dumneavoastră elevilor” și „Folosiți umorul la momente oportune”.

46

Nr. 20 - septembrie 2017

Vom reda pe scurt conținutul fiecărui pas de mai sus. Pasul 1, care ne îndeamnă să
aflăm câte ceva despre fiecare elev din clasa noastră, se referă la culegerea de informații despre
elevi prin intermediul chestionarelor, discuțiilor cu părinții, consultațiilor. Aceste informații
legate în primul rând de preferințele copiilor, hobyurile lor, interese și talente, pot fi utilizate
de către profesor în momente în care copilul manifesta comportamente nedorite sau dificultăți
în activitatea de învățare, ca posibilitate de apropiere și cooperare.
Pasul 2 referitor la manifestarea unui comportament care să indice afecțiune față de
elev, se referă la modalități concrete prin care profesorul își poate arăta afecțiunea față de elevi:
comentarii pozitive la întâmpinarea în clasă, panouri cu pozele copiilor la care aceștia atașează
mici comentarii periodic, încurajarea participării la activități extrașcolare ș.a. Deși numărul de
elevi mare din clasă poate împiedica aceste momente, profesorul își poate planifica să se ocupe
de 1-2 elevi zilnic sau săptămânal.
Pasul 3 referitor la realizarea unei legături între cunoștințele noi și interesele elevilor și
personalizarea activităților de învățare, presupune utilizarea unor comparații, clasificări,
analogii și metafore în procesul de învățare. Mai exact, cunoscând interesele și preocupările
elevilor din pasul 2, profesorul poate apela la exemple din diverse domenii de activitate
preferate de elevi pentru a concretiza teoria predată, a o valorifica și aplica.
Pasul 4 cu privire la manifestarea de comportamente fizice care comunică elevilor
interesul nostru, se concretizează în utilizarea câtorva tipuri de comportamente care să creeze
o atitudine pozitivă pentru elevi: zâmbetul în anumite momente, așezarea palmei pe umărul
elevului în semn de încurajare, privitul în ochii celui căruia ne adresăm, apropierea de elevul
cu care vorbim fără a încălca spațiul personal astfel încât să-i arătăm că ne pasă, interes pentru
ceea ce elevii vor să ne comunice.
Pasul 5, referitor la folosirea umorului la momentele oportune, ne indică modalități de
a utiliza umorul, pentru cei dintre noi care nu avem natural această înclinație: folosirea glumei
atunci când se cuvine, apelarea la proverbe și zicători, folosirea unei cărți de glume sau
caricaturi, haz de propria persoană, jocuri de cuvinte, râsul împreună cu elevii în situații
propice.
A doua categorie de pași, care comunică un nivel corespunzător de îndrumare și control,
sunt împărțiți de Robert J. Marzano astfel: „Fiți constant în aplicarea măsurilor pozitive și
negative”, „Transmiteți impresia de obiectivitate emoțională”, și „Păstrați un aer de calm”.
Pasul 6 privitor la păstrarea unei constanțe în aplicarea măsurilor pozitive și negative,
se referă la necesitatea unui bilanț pe care profesorul trebuie să-l facă la sfârșitul fiecărei zile
de lucru, cu privire la momentele aplicării măsurilor pozitive și negative și efectele produse de
acestea. În acest mod, dascălul reușește să conștientizeze gradul în care aceste măsuri sunt
eficiente și să proiecteze aplicarea lor pentru eventuale comportamente nedorite în viitor.
Pasul 7 ne indică nevoia de a transmite elevilor noștri impresia de obiectivitate
emoțională, mai exact nevoia de a imprima un ton constant in clasă. Există mai multe aspecte
ale obiectivității emoționale, cum ar fi: recunoașterea de către dascăl a faptului că emoțiile sunt
naturale și inevitabile, observarea cu atenție a propriilor gânduri și emoții și recadrarea faptelor
percepute. În termeni mai concreți, profesorul ar trebui să accepte faptul că poate avea emoții
negative sau pozitive în legătură cu anumiți elevi și că de multe ori cele negative nu au legătură
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cu elevul în cauză, ci cu evenimente trecute în care elevi cu trăsături comune cu cei din prezent
au fost implicați. Apoi, dascălii ar trebui să-și analizeze cu atenție aceste trăiri și să
conștientizeze că ceea ce gândesc nu poate face rău elevilor dacă nu este exprimat. Ei pot păstra
o distanță emoțională față de elevii care le trezesc stări negative, astfel încât să poată gândi mai
limpede și să realizeze o interacțiune mai productivă.
În pasul 8, Marzano ne sugerează păstrarea unui aer calm. Acest pas, din punctul nostru
de vedere, este unul foarte important dacă ne gândim la experiența didactică ce ne confruntă
din ce în ce mai mult cu situații conflictuale cu elevii noștri. Este vorba despre momentele în
care profesorul se înfurie pe elev și trebuie să reziste impulsului de a-și dezvălui sentimentele.
În concepția cercetătorilor, profesorii ar trebui să se ferească să arate cu degetul sau cu pumnul,
să ridice tonul, să se uite urât sau să-l fixeze pe elev, să se apropie amenințător sau să-l
ironizeze. În locul acestor atitudini, noi, profesorii, ar trebui să demonstrăm capacitatea de a
ne comporta asertiv, în sensul de a vorbi direct elevilor pe un ton calm și respectuos, de a-i
privi în ochi fără ostilitate, de a păstra o distanță cuvenită și de a avea o expresie neutră sau
pozitivă. Pentru exprimarea mâniei, ni se oferă ca sugestii sublinierea faptelor negative ale
elevilor și reacția pe care au trezit-o acestea, folosirea unui ton calm și egal și discuții pe
marginea comportamentelor nedorite și a motivelor care le-au determinat.
Chiar dacă pentru unii dintre colegii noștri aceste deziderate pot apărea ca utopie în
societatea românească, considerăm că ne sunt utile și că încercarea de punere în practică a lor,
ar reprezenta un plus în realizarea unui act educațional la un nivel cât mai performant.
Bibliografie:
Marzano, Robert, J., (2015)., Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o
instruire eficientă., București, Editura Trei.

Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale ale preșcolarilor
Prof. înv. prescolar, Nisioi Cristina – Alexandrina,
Grăd. PP „Căsuța Piticilor”, Câmpulung Moldovenesc
MOTTO:
,,Nu se poate concepe o bună adaptare la mediul şcolar fără dezvoltarea competenţelor
emoţionale şi sociale ale preşcolarilor. Potenţialul cognitiv rămâne nevalorificat fără abilităţi
socio-emoţionale, căci înainte de a gândi trebuie să interacţionăm”( prof. dr. M. Miclea)
Prin dezvoltare înţelegem totalitatea modificărilor secvenţiale ce apar într-un organism
pe măsură ce acesta parcurge traseul de la concepţie la moarte. Procesul de dezvoltare este un
proces unitar care se realizează pe 4 niveluri:
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Nivelul cognitiv

-

Nivelul social (socio-emoţional)

-

Nivelul comportamental
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-

Nivelul fiziologic
Atunci când competenţele socio-emoţionale sunt optim dezvoltate, toate aceste niveluri

acţionează împreună într-un mod integrat. Dezvoltarea socială vizează debutul vieţii sociale a
copilului, capacitatea de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii.
La vârsta preşcolară copiii achiziţionează peste 80% din abilităţile pe care le vor folosi
mai târziu, ca adulţi. Abilităţile sociale şi emoţionale reprezintă resurse importante care le
permit copiilor ă se adapteze la diferite contexte de viaţă.
Dezvoltarea emoţională vizează capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima
emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de
sine, crucial pentru acest domeniu.
Stadiile arată că abilităţile emoţionale susţin dezvoltarea cognitivă în perioada
preşcolară, dar şi adaptarea la şcoală, atât direct, cât şi indirect, prin contribuţia lor la
dezvoltarea abilităţilor sociale. (Blair, 2002)
Toate aceste aspecte au stat la baza apariţiei unor standarde de învăţare şi dezvoltare
care reprezintă un set de afirmaţii ce reflectă aşteptările privind ceea ce ar trebui să ştie copiii
şi să poată face în fiecare etapă de vârstă.
Domeniile de dezvoltare pentru care au fost elaborate standardele urmează taxonomia
lui Bloom şi sunt structurate astfel:
a) Domeniul cognitiv
b) Domeniul socio-emoţional
c) Domeniul fizic
Unii cercetători au identificat două forme de sociabilitate a preşcolarilor: sociabilitatea
sau adaptarea socială, care se referă la posibilităţile generale ale copilului de a face faţă
dificultăţilor şi cerinţelor din ambianţa socială, ea constituind mai degrabă latura pasivă a
conduitei sociale şi capacitatea socială concretizată în autonomie, iniţiativă, putinţa de a face
ceva.
Preşcolarul, odată integrat într-un colectiv, trebuie să facă saltul de la existenţa solitară
la cea colectivă, să relaţioneze cu ceilalţi, să treacă de la atitudinea ,,fiecare pentru sine” la
,,fiecare pentru alţii”.
Concret în această lucrare mă voi referi în cele ce urmează la domeniul dezvoltării
socio-emoţionale; voi aborda problematica sub 2 forme şi anume:
*dezvoltarea socială – voi supune atenţiei importanţa jocului de rol în dezvoltarea sociabilităţii;
**dezvoltarea emoţională – cel mai potrivit mod de abordare îl consider a fi tratarea unor
aspecte privind empatia.
*Motto: ,,Copiii urmăresc ceea ce facem noi, nu ceea ce spunem!” – Reeves

49

Nr. 20 - septembrie 2017

În preşcolaritate, jocul are dublu rol: în primul rând, reprezintă principalul instrument
de formare şi dezvoltare a capacităţilor sale psihice, iar în al doilea rând sociabilitatea, sau, mai
bine-zis capacitatea copilului de a întreprinde şi menţine relaţii cu cei din jur odată cu
dezvoltarea şi evoluţia afectivităţii. Evoluţia afectivităţii copilului de la conduita de opoziţie
(2-4 ani), manifestându-se prin comportamente ciudate de a realiza singuri acţiunile propuse
sau de a încerca toleranţa adultului prin opoziţie, şipâna la manifestarea condiţiei de cooperare
cu adultul se realizează tocmai socializarea stărilor afective ce stau la baza socializării
copilului.
Foarte important în manifestarea acestor conduite este rolul educatorului, care pentru a
combate această opoziţie a copilului trebuie sa-l angajeze în activităţi în care competiţia să
joace un rol foarte important (de manipulare), fiindcă relaţiile sociale depind în mare măsură
de stările afective ale copilului.
Puţin înainte de 4 ani ,,celălalt” devine obiect de identificare, copilul dorind să fie şi să
acţioneze aşa cum acţionează acesta. Începând cu 4 ani ,,altul” este perceput ca rival, ca o
persoană care stimulează dorinţa de a fi întrecut. Competiţia capătă valoare motivaţională la
această vârstă şi va fi mult exploatată în perioada ce va urma.
Abia pe la 5 ani ,,altul” este perceput ca un partener egal de activitate, dorinţele lui fiind
luate în considerare. Cooperarea ca un component interrelaţional evoluat, ce implică o
accentuată maturitate intelectuală şi socială este însă slab prefigurată, confuză la preşcolari.
Sub ,,apartenenţa divertismentului”, copiii descoperă lumea înconjurătoare prin
intermediul jocului. Iată pentru ce jocul rămâne principala modalitate de învăţare, fiind forma
de activitate prin care cei mici încearcă experienţa de viaţă a adulţilor.
Ca activitate specifică, jocul se bazează pe o seriozitate organizatorică şi pe câteva
reguli şi caracteristici stimulative şi îmbietoare: surpriza, întrecerea, mişcarea, distracţia.
Dintre toate tipurile de jocuri, jocurile de simulare au o contribuţie remarcabilă în
dezvoltarea sociabilităţii la preşcolari. Cel mai incitant joc de simulare este jocul de rol, în care
copiii devin ,,actori” ai vieţii sociale pentru care se pregătesc. Prin intermediul acestuia se
,,urmăreşte comportamentul uman, pornind de la simularea interacţiunii ce caracterizează o
structură, relaţie sau situaţie socială de grup, prin distribuirea în rândul participanţilor la
instruire a unui set de statusuri foarte bine precizate şi relaţionate între ele.”
Jocul de rol se bazează pe un scenariu spontan, creând premisa unei exprimări sincere,
deschise, naturale a copiilor. Se observă constant o preluare a unor conduite de la adulţi şi
exersarea lor în contextul adecvat manifestării lor; copilul exersează pentru ,,a şti”, pentru ca
mai târziu ,,să înveţe şi pe alţii”, devenind pe parcursul jocului şi admirator şi animator
(comandă şi organizează jocul) în virtutea unor reguli morale, dar şi ale jocului în cauză.
Indiferent de conţinutul sau tipul jocului de rol, acesta asigură formarea şi educarea
limbajului, a exprimării orale spontane, dar, mai ales, a gândirii. În oricare dintre situaţiile de
joc, aşa cum se întâmplă în realitate, limbajul asigură schimbul de mesaje în situaţii
imprevizibile într-un joc al replicilor, după un scenariu propus, dar cu efecte lingvistice din
punct de vedere al dialogului dintre actori.
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Concomitent cu dezvoltarea jocului de rol prin care copilul se adaptează la posibilităţile
de rol ale partenerului şi prin care alimentează subiectul şi se fac noi proiecte de joc, ba chiar
la amploarea conduitei verbale, foarte dense după 5 ani, se observă o înlăturare destul de
pregnantă a jucăriilor, copiii devenind ,,obiectele” care mijlocesc activitatea şi întreţinerea
relaţiilor între aceştia. Deci, socializarea ia amploare, jocul de rol devine cea mai sigură cale
de acces spre sufletul copilului, spre minunata lume de gânduri şi vise, cu reale valenţe
formative.
Întreţinerea caracterului plăcut al jocului (respectarea regulilor) şi al unor relaţii
afective plăcute, fără frustrare, tensiune, cu respectarea regulilor grupului sau ale jocului devin
cadrul prielnic al socializării preşcolarilor. Regulile se referă la conduitele de rol în jocul de
rol şi subiect privind obligaţia de a rămâne în rol pentru a permite replica partenerului şi
competiţia cu acesta.
Un aspect particular al jocului de rol, ca mijloc de socializare al copilului preşcolar,
este dramatizarea. Dramatizarea cere un caracter activizant, preluând o parte din efectele
spectaculoase ale scenei.
Un exemplu de dramatizare a copiilor desfăşurat în grădiniţa unde-mi desfăşor
activitatea a fost ,,Carnavalul primăverii”. Spectacolul a fost prezentat în faţa părinţilor
copiilor din grupă şi pot concluziona că s-a bucurat de succes, fiind un real mod de a aduce la
cunoştinţa celor interesaţi unele dintre momentele de neuitat din activităţile copiilor, precum
şi un bun prilej de socializare cu membrii familiei şi ai comunităţii.

Am ales dramatizarea ca formă dezvoltare a competenţelor de socializare, tocmai
pentru a face trecerea spre abordarea dezvoltării competenţelor emoţionale ale preşcolarilor,
alegând tratarea teoretică şi practică a empatiei.
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**Moto: ,,N-am putut sa-mi exprim nevoia de căldură şi setea de dragoste
N-am putut spune că doream sa-ţi pese de mine
Dar braţele tale au fost deschise:
Tu m-ai primit şi mi-ai văzut lacrimile
M-ai ţinut strâns lângă tine
Nu m-ai lăsat nici o clipă,
Înainte de a fi sigur că pot merge mai departe.”
Am început cu această poezie a unui autor necunoscut, pentru că mi s-a părut cea mai
semnificativă, cea mai bună prezentare a ceea ce este empatia.
Empatia exprimă retrăirea de către eu a stărilor celuilalt, ca şi când cealaltă persoană
face din empatie o cale empirică de cunoaştere a celuilalt iar din proiecţie o cale de exacerbare
a propriului eu la relaţia sa cu lumea, mai mult se poate afirma că într-un sens, empatia nu
poate lucra întotdeauna cu acurateţe completă, ea se diferenţiază net prin acest criteriu de
fenomenul proiecţiei care pare a fi sursa de eroare evaluativă, şi în acord cu autorii citaţi, dacă
proiecţia distorsionează acurateţea şi adâncimea înţelegerii celorlalţi, empatia tinde s-o
sporească.
În cazul empatiei ,,eul” se simte ,,celălalt” pentru a-i retrăi stările, gândurile, acţiunile
fără pierderea identităţii proprii; în cazul simpatiei ,,eul” se simte alături de ,,celălalt” căruia îi
acordă sprijin moral sau faptic.
Curt John Ducasse (1996) apreciază empatia ca fiind un act prin care ne introducem pe
cale imaginară în altul, pe când în simpatie altul este cuprins de sine. Pe de altă parte, empatia
semnifică actul de ,,a ne simţi în” ceva obiectiv, de a cunoaşte partenerul prin procesul
transpunerii în psihologia acestuia.
Lauren Wispe (1986)constată că ,,în empatie eul este vehiculul înţelegerii şi acesta nuşi pierde niciodată identitatea.” Trăirile empatice sunt în altul, în sensul că ,,cel ce empatizează
se orientează înspre afară, către o altă persoană”.
Empatia ,,împuterniceşte individul să-şi ajusteze comunicarea, ce exprimă, cum
exprimă, ce trebuie evitat, când e preferată liniştea.”
Pentru a simula voinţa şi progresul individului, pentru a-l susţine în procesul de
constituire a individualităţii şi manifestare a personalităţii sale şi a-l pregăti pentru excelenţă
şi performanţă, educatorul are datoria de a structura dezvoltarea corelată a competenţelor
sociale: comunicarea, empatia, aservitateaşi prezentarea de sine, rezolvarea de probleme,
relaţionarea. Dacă la vârsta preşcolară nu se antrenează dezvoltarea abilităţii empatice, mai
târziu, dezvoltarea acestui potenţial, va întâmpina bariere şi obstacole şi va necesita energie şi
efort suplimentar atât din partea formatorului cât şi a individului.
Începând cu vârsta de 5 ani, copiii dezvoltă o înţelegere mai complexă a stărilor
emoţionale ale celorlalţi. Deşi s-a demonstrat că empatia apare la vârste foarte fragede,
creşterea dezvoltării cognitive face ca preşcolarii să ajungă la o înţelegere mai complexă a
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emoţiilor. Din experienţe repetate, copiii încep să-şi dezvolte propriile teorii despre stările
emoţionale ale celorlalţi prin referire la cauzele şi consecinţele emoţiilor şi prin observarea
comportamentelor care indică disconfort emoţional.
Urmând comportamentul natural al copiilor în joc putem evalua componenta
motivaţională a empatiei la preşcolari. Este recomandat de specialişti – M-L. Hoffman – să
evaluăm dacă copilul înţelege cum se simte o altă persoană, cum simte copilul acelaşi lucru pe
care-l simte o altă persoană şi dacă componenţa motivaţională îl conduce pe copil să facă ceva,
după ce a trecut prin primele situaţii. Vom constata că răspunsurile empatice faţă de emoţiile
copiilor de aceeaşi vârstă sunt frecvente. Dacă educatoarea va sesiza astfel de manifestări în
jocurile copiilor, va dezvolta aşa numitele comportamente presociale cum ar fi
comportamentul săritor, altruist. Este bine să participe la trăirile şi gândurile copiilor pentru a
înţelege şi totodată păstra ca atitudine de neutralitate în faşa problemelor comune ale grupei.
Fiind interesată să cunosc comportamentele empatice ale copiilor din grupa pe care o
conduc am înţeles mai bine intenţiile, trăirile lor în diferite situaţii pe care le-am anticipat
corect, reuşind să stabilesc o strategie proprie de comportament faţă de ei, iar comunicând
eficient şi fiind partener permanent în jocurile lor le-am creat condiţiile favorabile de
manifestare empatică pentru copiii care trăiesc în Casele de copii şi implicarea lor în derularea
proiectului educaţional
,,Suflet de copil”
Parteneri : G.P.P. ,,Căsuţa piticilor”- Câmpulung-Moldovenesc
Centru de plasament ,,Visătorii”- Fundu-Moldovei
Colaboratori: Copiii grupelor (Albinuţe, Buburuze), părinţii copiilor, copiii din
Centrul de plasament, educatoarele grupelor menţionate, personalul didactic al Centrului de
plasament, directorii unităţilor implicate în proiect.
Argument:
În perioada preşcolară, copilul trăieşte o amplificare şi o diversificare a stărilor afective,
dar i se conturează şi posibilitatea de dezvoltare a acestora.
Studii recente au evidenţiat faptul că relaţiile afective şi stările emoţionale conturează
ceea ce denumim ,,inteligenţa emoţională”. Aceasta se manifestă printr-o bună comunicare cu
cei din jur, prin empatie, înţelegere şi conduită civilizată în plan social. În acest context,
proiectul de faţă îşi propune ca obiectiv prioritar stimularea unor comportamente şi atitudini
bazate pe generozitate, spirit de echipă, receptivitate şi implicare prin acţiuni de voluntariat în
plan comunitar.
Tematica şi ţinta proiectului au fost acceptate cu bucurie, receptivitate şi implicare
activp atât de copii, de părinţii acestora cât şi de celelalte părţi implicate
Scopul proiectului: educarea respectului şi afecţiunii copiilor faţă de copiii abandonaţi,
formarea lor în spiritul de solidaritate şi întrajutorare(de a dărui material şi mai ales spiritual),
precum şi trăirea cu bucurie sinceră a momentelor de implicare activă, directă în acţiunile
desfăşurate.
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Momente de neuitat:

Empatia ca un mod de a fi alături de ceilalţi, este o valoare umană şi nu are justificare!
Ca încheiere aş vrea să spun că nu pare a fi un lucru destul de dificil să înţelegi o
persoană, să dobândeşti acea stare de empatie prin care eul se simte relativ identificat cu celălalt
putând retrăi emoţiile, gândurile şi acţiunile partenerului. Empatia nu poate fi comunicată prin
cuvinte, ci sunt o mulţime de modalităţi prin care putem arăta celui de lângă noi că lumea unei
persoane face parte integrantă, cu valoare nemăsurabilă, din lumile celorlalți, iar împreună
creează lumea uneisocietăţi.
Bibliografie :
1. Chiş O., Chiş V., Glava A., Tătaru L. (2014) - Piramida cunoaşteri, Ed. Diamant,
Piteşti;
2. Ezechil L., Lăzărescu P.M. (2001) - Laborator preşcolar - ghid metodologic, Ed. V
&Integral, Bucureşti;
3. Marcus S. (1971) – Empatia, Ed. Academiei RSR, Bucureşti;
4. Marcus S. (1986) – Preocupări privind dezvoltarea capacităţii empatice, în Revista de
Psihologie, Bucureşti;
5. Marcus S. (1987) – Empatia şi relaţia profesor-elev, Ed. Academiei Române, Bucureşti;
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6. Pavelescu V. (1982) – Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii, EDP,
Bucureşti;
7. Robu M. (2008) – Empatia în educaţie , Didactica Publishing House, Bucureşti;
8. Tomşa G. (2005) – Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, MEC, Bucureşti;
9. ***Curriculum pentru Învăţământul preşcolar (2009), Didactica Publishing House,
Bucureşti;
10. ***Didactica – Revista de Comunicări Ştiinţifice nr. 28 – pag. 6-9, (2013), Bucureşti;
11. ***MEC (2006) – Floare de colţ – Revista învăţământului preşcolar sucevean,
Suceava;
12. ***Revista învăţământului preşcolar nr. 1-2 (2011) , Bucureşti

,,Lectura, încotro? ”
Prof. Sabău Lavinia
Colegiul Național ,,Iosif Vulcan”- Oradea
Constatând din ce în ce mai mult ca oricând că elevii zilelor noastre refuză să mai
citească, observând că interesul lor față de cuvântul scris ( tipărit ) este din ce în ce mai scăzut,
noi, profesorii pentru învățământul primar , trebuie să acționăm creativ, să identificăm metode
și procedee variate de trezire a interesului acestora pentru carte, pentru păstrarea ei, pentru
procurarea cărților în vederea realizării unei biblioteci personale. Pentru realizarea acestui
deziderat este foarte important faptul că tot ce li se recomandă copiilor să fie citit, să cuprindă
texte accesibile lor și să facă parte din literatura română sau cea universală.
George Călinescu consideră că specificul literaturii pentru copii este viziunea despre
vârstă: ,, Totuși fondul etern va fi înfățișat copiilor într-o viziune specială, cum e, de pildă,
aceea a basmului. Dar basmul interesează și pe omul matur.” ( George Călinescu, Cronicile
optimistului, 1964 ).
Vorbind despre literatura pentru copii, unii consideră că e doar literatura care educă,
dar criticul literar Nicolae Manolescu spune că ,, ceea ce face caracterul specific al literaturii
pentru copii nu trebuie identificat cu caracterul educativ al foarte multor texte literare, literatura
pentru copii nu acoperă sfera educației lor” ( Nicolae Manolescu, Literatura pentru copii, în
România literară, Nr.25/1997, pag. 1).
Este cunoscut însă, faptul că literatura pentru copii dezvoltă, fixează și nuanțează
vocabularul copiilor. Din textele literare copiii rețin cuvinte noi și observă variante de forme
și felul în care se folosesc. Pe de altă parte, în textele literare ,, copilul descoperă modele de
viață pe care ar dori să le urmeze, se identifică de multe ori cu personajele, în deosebi cu cele
pozitive. Așa se explică și problema pe care o au profesorii de la clasele
I – IV, când
dramatizează unele texte,” deoarece nu găsesc elevi care să interpreteze roluri negative. (
Vasile Molan, Lectura literară suplimentară, M.E.C., P.I.R. 2007, pag. 3).
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Sub aspect estetic, însă, textele literare autentice influențează dezvoltarea copiilor,
formarea lor pentru a aprecia frumosul din literatură.
Cu cât progresează mai mult disciplinele informatice, cu atât mai mult unii elevi preferă
să își rezolve problemele folosind calculatorul, căutând și descoperind informația mult mai
repede , cu ajutorul internetului: ,, spre deosebire de lectura obișnuită, unde venim în legătură
directă cu textul, în lectura electronică accesul la text ne este intermediat de un software (
francezii îi spun logiciel ), având proprietatea de a traduce în cod alfabetic sau de a reproduce
în cod-imagine informația memorizată și compactată pe o dischetă sau pe hard-discul
computerului. Prezența fizică a cărții, în genere a documentului tipărit, dispare. Avem a face
cu o copie a lor, de o maximă fidelitate, într-o versiune impalpabilă. În felul acesta, lectura se
dematerializează, dispare astfel aura de invarianță a textului tipărit ( Paul Cornea, Introducere
în teoria lecturii, Ediția a II-a, Editura Polirom, Iași, 1998, pag. 12 ). Însă, Paul Cornea nu
neagă efectul lecturii electronice asupra cititorului de azi : ,, Lectura devine un exercițiu
flexibil, creator, stimulativ, implicând o doză sporită de investiție imaginativă ” ( Paul Cornea,
Introducere în teoria lecturii, Ediția a II-a, Editura Polirom, Iași, 1998, pag. 13 ).
Pentru ca cititul cărților să se transforme în deprindere, să se realizeze cu plăcere și să
devină o necesitate, este nevoie ca profesorii, școala să acționeze în această direcție de la
vârstele corespunzătoare claselor I – IV.
Interesul pentru cititul cărților nu trebuie să vină din obligație, din frică pentru notă,
din presiunile pe care le fac părinții asupra copiilor, ci din dorința interioară a acestora,
cultivată în timp de părinți ( primele modele în viața fiecăruia ) și , mai apoi, de cadrele
didactice.
Ceea ce cred că ar trebui să-și propună profesorii de la clasele I – IV în vederea trezirii
interesului elevilor pentru lectură este îmbinarea armonioasă și corect dozată a lecturii
computerizate, pe de o parte, iar , pe de altă parte, a lecturii ( citirii ) textelor din carte și
obișnuirea lor cu larea de notițe, accesarea diverselor surse recomandate și de pe internet,
pentru găsirea unor informații utile pentru cartea citită.
Literatura pentru copii oferă micilor ei cititori/ascultători un univers propriu de
cunoaștere, în care copiluluin i se relevă propriile năzuințe și aspirații, îi satisface nevoia de
investigație și curiozitatea specifică vârstei, conducându-l cu pași mici, dar siguri, spre o
cunoaștere profundă a omului și a lumii ce îl înconjoară.
Prin lectură, afirmă Ion Șerdean, ,, elevii sunt conduși să-și formeze capacitatea de-a
surprinde, de-a descoperi conținuturi și forme ale realității, exprimate într-o multitudine de
modalități de expresie, de a le asocia cu altele, ceea ce le permite să-și extindă, astfel, aria
cunoașterii.” ( Ion Șerdean, Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar,
Editura Corint, 2003, pag. 214-215) . Atunci când elevii citesc, pătrund în universul
cunoașterii, de la concret la abstract, de la intuiție la reprezentare și fantezie, ajungând la
instrumentele utile satisfacerii dorinței de a descoperi realitatea.
Orele opționale de literatură pentru copii, din ce în ce mai des alese de părinți și copii,
oferă variate modalități de cunoaștere a textelor literare ce pot fi citite. Profesorul are rolul de
a-i îndruma pe elevi în formarea deprinderii de lucru cu cartea, cu textul literar și de înțelegere
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și valorificare a conținutului acestuia. Totodată, cadrul didactic va recomanda texte literare,
având în vedere peterea de înțelegere a elevului, capacitatea lui de asimilare.
,, Dorința de a citi, afirmă Vasile Molan, vine din lectură și se continuă cu celelalte
domenii. Nu poți să înțelegi o piesă de teatru, dacă n-ai înțeles întâi o carte citită ”; ,, un om
care citește trăiește altfel unele sentimente decât cel care n-a deschis o carte ”.
( Vasile
Molan, Didactica disciplinei Limba și literatura română, Editura Miniped, 2013, pag. 214215).
În orele de lectură se pot valorifica diferite tehnici ale găndirii critice, metode activparticipative, elevii pot folosi diferite mijloace de exprimare pentru a-și spune părerea despre
un text citit; textul scris, desenul, pictura, colajul, mima, pantomima, muzica, dansul, stau la
dispoziția profesorului în activitatea sa de îndrumare a elevilor spre pătrunderea în lumea cărții.
,, La sfârșitul călătoriei în lumea textului, fiecare elev ar putea să ajungă la o înțelegere
personală a textului discutat. Profesorul nu este cel care dă verdicte privind cutare sau cutare
interpretare pe care elevii o dau unui text, ci este cel c are încurajează nașterea ideilor,
împărtășirea acestora sau confruntarea dintre ele. Doar dacă este solicitat în mod expres,
profesorul va împărtăși elevilor propria interpretare, dar nu o va impune. La rândul său,
profesorul este dator să arate argumentele din text pe care se bazează interpretarea”. (
Florentina Sâmihaian, Cap. Didactica lecturii, Didactica limbii și literaturii române, II,
Proiect pentru învățământul rural, M.E.C. 2006, pag. 58).
Punerea, deci, în relație a copiilor cu ,, literatura ” presupune alegerea unor forme
adecvate vârstei copilului, care să exercite o influență educativă majoră asupra acestuia. Nu
trebuie să considerăm copilăria o perioadă de tranziție. Ceea ce se pierde sau se omite în
dezvoltarea copilului nu se poate dobândi sau redobândi niciodată la fel de bine într-un stadiu
anterior.
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2. Nicolae Manolescu, Literatura pentru copii, în România literară, Nr.25/1997, pag. 1;
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Corint, 2003, pag. 214-215;
7. Florentina Sâmihaian, Cap. Didactica lecturii, Didactica limbii și literaturii române,
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Strategii de promovarea a imaginii grădiniței prin activitatea de
parteneriat educațional
Prof. Negrău Lucia
G.P.P. NR. 30 Oradea
În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare generat de scăderea
natalității, arondarea unei grădinițe cu două grupe și apariția alteia noi în proximitate, pentru
G.P.P.NR.30 Oradea devine imperativă accentuarea eforturilor de promovare a imaginii
grădiniţei printr-un proces de deschidere amplă către comunitate în general și de stabilire a
unor relații directe cu viitorii potențiali beneficiari/părinți, în special.
În urma unei analize a comisiei care se ocupă de promovarea imaginii grădiniței la
sfârșitul anului școlar 2015-2016, s-a apreciat că parteneriatul educațional a constituit o pârghie
importantă prin intermediul căreia s-au transmis către parteneri informații, aprecieri, impresii,
care au contribuit la conturarea unei imagini pozitive a instituției noastre.
Parteneriatul educațional a înregistrat în anul școlar trecut noi accente care au făcut cunoscută
activitatea grădiniței, valoarea și prestigiul acesteia, finalitățile procesului educațional derulat
în această instituție de învățământ preșcolar.
Parteneriatul cu instituții de învățământ
Parteneriatul cu Universitatea Oradea prin participarea la proiectul POSDRU
,,Didact”
practica pedagogică a studenților și activități sportive în sala de sport .
Parteneriatul cu Colegiul Național ,,Iosif Vulcan” prin continuarea efectuării practicii
pedagogice la una din grupele de la secția maghiară.
Parteneriatul cu unități de învățământ preșcolar la nivel local și județean
Grupele de preșcolari au participat la o serie de proiecte și concursuri lansate de grădinițele
partenere G.P.P.NR.27 ,, Micii ecologiști salvează vieți”G.P.P.NR.28 ,,Suntem mici
ecologiști”G.P.P.NR.52 ,,Micii Campioni”, G.P.P.NR.34 ,,România mea”.
Cu grădinițele din mediul privat avem o foarte bună colaborare astfel că am participat
și în acest an în proiectul -concurs ,,Planeta ursuleților” al Grădiniței ,,Cei trei ursuleți ” și la
concursul anual de limbă-engleză inițiat de Grădinița româno-americană ,,Let”s grow” .
La nivel județean există parteneriat cu G.P.P.NR.1 Tinca și G.P.P.Holcim Aleșd care
ne-au invitat în acest an școlar la două acțiuni de succes :activitate de Ziua pământului la Tinca
și concurs de interpretare pentru preșcolari ,,Cântă și fii vesel”la Aleșd.
Aceste experienţe deosebite arată că posibilităţile de parteneriat ale unei instituţii
preşcolare cu alte instituţii de învăţământ se pot extinde până la nivel de universitate, iar
finalităţile au valenţe deosebite pentru fiecare partener.
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Parteneriatul cu familia
Colaborarea grădiniţă – familie se bucură de multă atenţie în unitatea noastră, având în
vedere că reuşita actului educaţional depinde în mare măsură de felul în care funcţionează acest
parteneriat. Am conştientizat că prioritar în relaţia grădiniţă – familie este cunoaşterea şi
înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi autentic în contextul actual în care familia
însăşi trebuie să se adapteze unor schimbări semnificative.
Părinţii noştri au demonstrat că sunt parteneri activi, serioşi şi cooperanţi prin modul
de implicare al lor în toate activităţile desfăşurate în grădiniţă. Astfel, au sprijinit acțiunile și
activitățile extracurriculare din săptămâna ,,Școala altfel,, prin susținere financiară în cazul
deplasărilor și prin participare directă la activități în parteneriat cu factori din comunitate.
De asemenea, o mare parte din părinți s-au implicat în pregătirea copiilor pentru
participarea la concursuri ( au confecționat costume pt. copiii care au participat la ,,Parada
costumelor ecologice,,) și au participat asigurându-ne transportul la concursuri din oraș ,,Micii
campioni ,, sau din județ ,,Cântă și fii vesel,,
Părinții au participat la acțiunea ,,Ziua porților deschise,, prilej cu care au urmărit la
fiecare grupă activitățile pregătite de educatoare cu această ocazie.
Având în vedere că acest eveniment poate deveni un instrument valoros în promovarea
grădiniței ne propunem ca în edițiile viitoare această acțiune să fie mai bine pregătită și
mediatizată pentru a atrage un număr mai mare de părinți și potențiali viitori părinți.
O remarcabilă colaborare și comuniune strălucită cu părinții au realizat și în acest an
educatoarele de la cele două grupe maghiare prin excursiile format părinți - copii - educatoare
înafara programului grădiniței și sărbătoarea anuală de tip carnaval ,,Farsangi bal,, în cadrul
căreia părinții sunt implicați alături de copii în jocuri și concursuri interactive.
La nivelul celor 12 grupe din grădiniţă s-au constituit comitete de părinţi care comunică
foarte bine cu conducerea grădiniţei, cu întregul colectiv, oferind sprijin concretizat în fonduri
pentru ,,Asociația Mugurel,, resurse materiale, donaţii şi sponsorizări pentru ameliorarea bazei
materiale.
La finalul anului școlar am obținut un feed-back pozitiv din partea părinților prin
centralizarea rezultatelor chestionarelor administrate de Comisia CEAC,chestionare menite să
măsoare gradul de satisfacție al beneficiarilor/ părinți din grădiniță.
În concluzie, parteneriatul cu familiile copiilor din grădiniţa noastră este un mod de
interrelaţionare plenară şi permanentă, concretizat în programe de educaţie, informare şi
acţiuni specifice pentru părinţi, activităţi care şi-au dovedit eficacitatea în măreţul proiect pe
care grădiniţa şi familia îl derulează ca parteneri – dezvoltarea personalităţii copilului
preşcolar.
Parteneriatul cu Kaufland România
În acest an școlar o formă de parteneriat inedită a constituit-o participarea grădiniței la
concursul național ,,Olimpiadele Kaufland ,,care a creat la nivelul unității o emulație deosebită
prin numărul copiilor participanți și varietatea de activități abordate. Chiar dacă nu am câștigat
marele premiu, considerăm participarea o reușită importantă în promovarea imaginii grădiniței
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la toate nivelele în condițiile în care participarea unităților preșcolare din oraș a fost foarte
restrânsă. Acțiunilor derulate au fost reprezentate de aproape toate domeniile din regulamentul
de organizare al concursului: ,,Acțiuni de ecologizare” ,,Stil de viață activ”
,,Sădirea unor plante aromatice”,,Vizite informatice” ,,Pachețelul sănătos”,,Reciclare
selectivă”,,Dans și muzică”,,Orientare profesională”,,Dinți frumoși și sănătoși”
Perspective
Pentru anii următori ne vom intensifica modalitățile de promovarea a imaginii
grădiniței proiectându-ne activități noi pe lângă cele prezentate anterior:
-Găsirea de soluții pentru promovarea activității grădiniței structură care se confruntă cu
scăderea continuă a numărului de copii înscriși în ciuda valorii profesionale a personalului
didactic angajat și a condițiilor asigurate.
-Inițierea și desfășurarea unor acțiuni, concursuri, proiecte la nive local, județean național și
revigorarea parteneriatului internațional.
-Realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de instruire si educație
care se desfăsoară în cadrul grădiniţei;
-Planificarea atentă a campaniilor de informare si comunicare cu beneficiarii care vor avea un
caracter permanent printr-o gamă largă de mijloace: anunțuri la radio local, interviuri,
reportaje realizate cu alți părinți, brosuri, pliante.
În final, considerăm că prin toate relaţiile de parteneriat stabilite la nivelul unităţii, am
reuşit să promovăm valori comune ale grupurilor parteneriale iar prin asumarea rolului de
promotor al tuturor acestor relaţii, am contribuit substanțial la creșterea prestigiului grădiniței.

Managementul clasei
Prof. înv. primar, Elena Tudose
Şcoala Gimnazială “Titu Maiorescu” - Iaşi
A fi cadru didactic înseamnă un risc pe care şi-l asumă fiecare dintre noi. Şi asta
deoarece pregătirea pentru a preda, pentru a-i învăţa pe alţii cum să înveţe este o operă
niciodată încheiată şi care implică multă răbdare, multe momente de incertitudine, de
descurajare şi multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi măsurate nici cantitativ şi nici
imediat. Totuşi la capătul acestui drum te pot aştepta multe bucurii şi satisfacţii.
Clasa şcolară nu este un spaţiu unde se tratează un subiect din programă, iar învăţatorul
propune conţinuturi, formulează sarcini şi cere anumite conduite. În clasă se învaţă mai mult
decât o materie, se învaţă o lecţie de viaţă. Învăţătorul stimulează şi întreţine curiozitatea
elevilor pentru lucruri noi, le modelează comportamentele le întăreşte încrederea în forţele
proprii şi îi ajută să îşi găsească identitatea. La clasă, el nu realizează numai predarea –
învăţarea - evaluarea, ci şi relaţionează cu elevii, influenţându-le comportamentul de
învăţare, intervine în direcţionarea evoluţiei lor generale, culege informaţii despre elevi, despre
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modul cum aceştia înţeleg lecţiile, cum se pregătesc, despre relaţiile dintre elevi, de unde
rezultă posibilitatea profesorului de a identifica mai multe posibilităţi de intervenţie şi de luare
a deciziilor. Cadrul didactic este cel care reuneşte toate resursele materiale şi umane, resurse
logistice de ordin pedagogic şi psihologic şi le configurează într-o manieră proprie la nivelul
clasei pe care o conduce.
Un bun manager al clasei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări profunde în
cultura, climatul şi instrucţia tuturor copiilor, indiferent de naţionalitate, în direcţia
fundamentării tuturor demersurilor didactice pe principii democratice, să introducă noi strategii
instrucţionale care să încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în forţele proprii şi
îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor, să realizeze şi să utilizeze în procesul
didactic proiecte ale clasei.
Pentru a avea rezultatele dorite , cadrul didactic este cel care trebuie să-şi schimbe stilul
pedagogic. De cele mai multe ori ne purtăm ca nişte sergenţi de instrucţie, care dau ordine:
”Ridică mâna!”, “Stai la locul tău!”, “Treci în rând!”, “Aruncă hârtia la coş!”, “Umblă atent cu
computerul !”. Nu numai că nu le spunem copiilor ce să facă, dar le spunem şi ce să nu facă:”
Nu alerga pe hol!”, “Nu te îmbrânci!” , “Nu scrie pe bancă!“, “Să nu uiţi să-ţi faci tema!”.
Cu cât le dăm mai multe ordine, cu atât parcă, elevii devin mai refractari. Momente
preţioase din timpul orei se irosesc, deseori, pentru a stabili obraznicii, vinovaţii. Ne-am
întrebat vreodată ce gândesc elevii când aud astfel de critici? Probabil că nu. Disciplina de tip
democratic, caracterizează, la modul general, şcoala contemporană şi are ca trăsături principale
raţiunea, umanismul şi libera acceptare din partea elevilor. Aceştia sunt mai dispuşi să se
poarte în mod responsabil atunci când cadrul didactic descrie problema, în loc să acuze sau să
dea comenzi. Dacă la ora de educaţie plastică un elev a vărsat apa colorată, în loc de acuzaţii
(”Ce neatentă eşti! Uite ce-ai făcut pe jos!”) trebuie să descriem problema (”Ana, sunt nişte
pete de vopsea pe jos”).Când învăţătorii dau informaţii fără să insulte, e mult mai probabil ca
elevii să îşi schimbe comportamentul.Iată un astfel de exemplu:În loc de acuzaţii: “Cum poţi
să faci aşa ceva? Cine ţi-a dat voie să mâzgăleşti banca?”, dă informaţii: “Banca nu e făcută ca
să scrii pe ea. Ai hârtie pentru asta.”
Ameninţările şi ordinele îi pot face pe elevi să se simtă neajutoraţi sau să fie
îndărătnici. De aceea, putem veni cu noi posibilităţi. Gândindu-ne la copiii neastâmpăraţi din
clasă, care tot timpul răspund la oră fără să ridice măna, în loc să-i certăm, putem formula
problema asfel: ”Aud răspunsuri, dar nu văd mâini” sau le putem spune ce simţim: ”Mă
deranjează când strigaţi toţi deodată, iar eu nu aud pe nimeni.” Celor refractari le oferim altă
soluţie: “Puteţi ridica mâna dreaptă sau mâna stângă.”
Elevii apreciază în mod deosebit la dascălii lor amabilitatea, deschiderea, capacitatea
de a le înţelege problemele, dorinţa de a-i ajuta, stăpânirea de sine şi detestă sarcasmul, spiritul
de dominaţie, ironia “muşcătoare”. Relaţia de comunicare dascăl- elev este afectată dacă
elevul se simte ameninţat, luat peste picior, ridiculizat. Un dascăl care dojeneste mai mult decât
laudă sau care nu spune nimic atunci când ar trebui să spună, nu foloseşte suficient criteriile
aprecierii pozitive pentru formarea si schimbarea comportamentului elevului. Orice încercare
de a umili sau încurca un elev mai ales în prezenţa colegilor săi va sfârşi printr-un rezultat
nedorit; elevul ori se retrage în sine, refuzând să mai comunice, ori reacţionează violent faţă
de încercarea de a fi încurcat sau umilit. Dacă respectul profesorului pentru personalitatea
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elevului izvorăşte din înalte comandamente morale şi etice, iar tratamentul aplicat se sprijină
pe înţelegerea corectă, teoretică şi practică, a particularităţilor psihice de vârstă şi individuale,
cel al elevilor are ca suport competenţa educaţională a profesorului, calităţile profesionale şi
umane ale acestuia Relaţiile bazate pe stimă şi respect reciproc reclamă şi un limbaj adecvat.
Expresiile ironice si jignitoare tulbură atitudinea elevilor faţă de profesorul lor şi îngreunează
crearea unui climat favorabil muncii creatoare în clasă .
Experienţa de la catedră ne îndreptăţeşte să credem că cu cât formele de penalizare
(ironia, jignirea, ridiculizarea, notele proaste) sunt mai des folosite cu atât efectul lor scade.
Cel care cunoaşte valoarea aprecierii pozitive nu se va feri de o uşoară supraapreciere a
performanţelor elevului; va aprecia pe elev mai mult decât merită , spre a-l face să merite pe
deplin aprecierea, să se ridice la nivelul aprecierii făcute. Astfel se îmbunătăţesc relatiile cu
elevii slabi şi prin faptul că li se acordă suficientă apreciere pozitivă. Chiar şi unele performanţe
şcolare minore dezvoltă încrederea elevilor în propriile lor forţe .
Nu este deloc întâmplator că dascălii ce impulsionează elevii mai mult prin laudă, obţin
rezultate mai bune în procesul de educaţie. Totuşi laudele de genul: ”Nemaipomenit!”,
“Extraordinar!”, “Excelent!”, sunt greu de acceptat de unii elevi. Ei se simt stânjeniţi în faţa
unei laude care îi evaluează. Le resping. Ba uneori chiar se poartă urât dinadins, ca să îţi
demonstreze că te-ai înşelat. Lauda pe care copilul o poate “înghiţi” şi care contribuie cu
adevărat la creşterea respectului de sine se compune din două părţi. În prima parte se descrie
ce a făcut elevul (“Văd că ţi-ai aranjat cărţile, ţi-ai făcut ordine pe bancă, ba chiar citeşti şi din
revistă până începe ora”). În cea de-a doua parte, după ce aude descrierea faptelor lui, copilul
se laudă singur (“Ştiu să mă organizez şi să fac planuri dinainte”).
A descrie reuşitele unui copil, în loc de a le evalua cu un simplu “excelent” sunt mai
greu de conceput. Laudele descriptive impun puţină muncă. Ca să-i spui unui copil ce vezi sau
ce simţi trebuie să priveşti şi să fii atent.E mult mai simplu să spui “Fantastic” ori
“Nemaipomenit”. Nu-i nevoie să gândeşti pentru asemenea laudă. Laudele descriptive sunt
mai dificile şi iau mai mult timp, dar se obţin rezultate pozitive pentru copil. Aşa elevii vor
ajunge să aibă suficientă încredere în ei înşişi, vor fi capabili să opereze cu corectări şi ajustări,
bazându-se pe propriile lor evaluări. De asemenea, trebuie avută în vedere şi trimiterea spre
viaţa clasei, analizarea unor exemple de personaje bune sau rele pe care să le asemene cu unii
dintre elevi, să stabilească unele corelaţii, iar punctual final să fie ocupat de concluzii presărate
cu maxime, proverb, zicători semnificative situatie aflată în dezbatere.
Cadrul didactic trebuie să aibă tactul pedagogic necesar, simţul măsurii şi priceperea
de a acţiona în situaţii concrete, să poată realiza un dialog viu şi permanent de ordin intelectual
şi moral. Tactul pedagogic se exprimă în: capacitatea de a înţelege elevul, respectarea
personalităţii lui, stăpânire de conştiinciozitate, perseverenţă, spirit de răspundere în activitatea
pedagogică. Dascălii plini de viaţă, stimulativi, inventivi şi entuziaşti au mai mult succes, iar
comportamentul elevilor este şi el mai productiv sub influenţa acestui tip de stimulare.
Competenţa strict profesională trebuie să se îmbine armonios cu cealaltă latură a competenţei
educaţionale a educatorului, cu competenţa sa umană, expresie a unui grad ridicat de
sociabilitate, manifestată prin abilitatea sa de a întreţine relaţii apropiate cu elevii, prin căldura,
înţelegerea şi mai ales spiritual de justiţie cu care se rezolvă problemele clasei, în general, ale
fiecărui elev separat.
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Competenţe necesare învăţătorilor/profesorilor pentru utilizarea
instrumentelor informatice în activitatea didactică
Prof. Adina Stratulat – Școala Gimnazială ”George Tutoveanu”, Bârlad
Prof. Daniel Stratulat, Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu”, Bârlad
Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să
nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv, cât şi spre exteriorul lui,
învăţământul preuniversitar trebuie să fie preocupat de dobândirea de către elevi a
cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea TIC. Introducerea TIC în învăţământul
preuniversitar conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC, la utilizarea
acestor resurse în învăţarea altor discipline, la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea,
interpretarea informaţiilor, de modelarea şi controlul evenimentelor, de înţelegere a
implicaţiilor TIC în societate.
TIC cuprinde o gamă largă de resurse cum ar fi calculatoarele, Internetul, CD-ROMul, aplicaţii (software), radio, echipamentele video, aparate de filmat (web cam) şi altele.
Introducerea TIC în şcoală are rolul să asigure optimizarea aplicării programelor
şcolare la majoritatea disciplinelor. Elaborarea unei lecţii, indiferent de tipul acesteia, utilizând
instrumente informatice adecvate este pentru cadrul didactic un exerciţiu care îl scoate din
rutină. Reacţii ale elevilor, noi posibilităţi de lucru nesesizate până acum în câmpul
preocupărilor sale didactice sunt mai uşor descoperite, conştientizate şi transpuse în termeni
precişi, ceea ce conferă proiectării lecţiei demersul unei acţiuni cuprinzătoare, dar şi de detaliu.
Pregătirea viitorilor învăţători necesită formarea lor şi din perspectiva mijloacelor de
învăţământ, între care calculatorul se impune tot mai mult. De aceea, aspectele metodice ale
diverselor obiecte de studiu este bine să reconsidere orientarea/concepţia, conţinutul şi
acţiunile complementare pentru a fi în acord cu achiziţiile mai recente ale tehnologiei didactice.
De asemenea, comisiile metodice din şcolile normale/liceele pedagogice şi şcolile de aplicaţie
ar asigura substanţă dezbaterilor lor dacă ar aborda aspecte metodologice ale temei în discuţie
şi le-ar verifica în munca directă cu elevii.
Atât în orele de trunchi comun, cât şi în cele pentru curriculum la decizia şcolii se poate
aloca un timp pentru utilizarea TIC, astfel încât procesul instructiv-educativ să se realizeze cu
o eficienţă sporită; TIC nu reprezintă numai o formă de transmitere atractivă a cunoştinţelor,
ci, mai ales, un mijloc de producere şi evaluare a acestora, în cadrul unui proces constructiv,
bazat pe descoperire şi creativitate.
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În acest sens, pot fi avute în vedere următoarele condiţii:
Ce ar trebui să ştie un învăţător care vrea să aplice Tehnologia Informaţiei şi a
Comunicaţiilor în activitatea sa didactică?
1. Învăţătorul trebuie să decidă când folosirea TIC este benefică atingerii
obiectivelor/formării competenţelor specifice unei anumite discipline sau etape de vârstă şi
când folosirea TIC este mai puţin eficientă sau inadecvată. Pentru aceasta este necesar să
cunoască:


modul în care TIC poate ajuta învăţătorii să demonstreze, să exploreze şi să explice mai
eficient anumite aspecte ale predării şi învăţării unei discipline;



modul în care TIC poate oferi elevilor şi învăţătorilor accesul la informaţii de ultimă
oră;



modul în care activităţile pot fi schimbate cu uşurinţă datorită caracterului
temporar/modificabil al informaţiei stocate, procesate şi prezentate cu ajutorul TIC:



modul în care caracterul interactiv al informaţiei stocate, procesate şi prezentate oferă
posibilitatea învăţătorilor şi elevilor:

-

să analizeze modele deja existente;

-

să comunice cu alţi oameni uşor şi eficient pe plan local sau la mari distanţe;

-

să caute şi să compare informaţii obţinute din surse diferite;

-

să folosească mijloace diverse pentru transmiterea informaţiilor în funcţie de caracterul
auditoriului.

2. Pentru acele aspecte din lecţiile unde TIC urmează să fie folosită, este necesar ca
învăţătorul să poată identifica:


modul/modurile în care TIC va fi folosită pentru atingerea obiectivelor;



întrebări-cheie şi ocazii în care învăţătorul poate interveni pentru a stimula şi direcţiona
învăţarea elevilor;



metode de evaluare şi înregistrare a progresului făcut de elevi atât la disciplină, cât şi
în utilizarea TIC (colaborarea cu profesorul care predă informatică);



criterii pentru ca evaluarea reuşitelor şi progresului elevilor la disciplina respectivă să
nu fie împiedicat datorită TIC;



impactul pe care folosirea TIC îl are asupra organizării lecţiei.

3. Managementul clasei. Scopul utilizării TIC în procesul didactic este îmbunătăţirea
predării-învăţării disciplinei. Pentru aceasta este necesar ca învăţătorul:
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să decidă cum să folosească TIC: cu întreaga clasă sau doar cu un anumit grup de elevi
şi cum să se asigure că toţi elevii acoperă toate aspectele conceptuale esenţiale ale
conceptului vizat;

Nr. 20 - septembrie 2017



să ştie cum să organizeze elevii, perechile sau grupurile de elevi când aceştia lucrează
cu resursele TIC pentru a se asigura că fiecare elev va participa la activitate, că în
activităţile comune există un efort bine echilibrat şi că intervenţia învăţătorului şi
răspunsurile elevilor au loc la momentul potrivit;

4. Pentru a evalua contribuţia pe care a avut-o TIC în procesul de predare-învăţare al
disciplinei respective, învăţătorul va urmări:


monitorizarea progresului elevilor, prin:

-

stabilirea clară a ţintelor de atins în cadrul fiecărei activităţi;

-

observarea sistematică a activităţii elevilor şiacordarea de sprijin atunci când este
necesar;

-

formularea de întrebări care să-i pună pe elevi să mediteze asupra necesităţii folosirii
TIC;



stabilirea criteriilor de evaluare în cadrul disciplinei, atunci când sunt folosite
mijloacele TIC, prin:

-

identificarea modului în care accesul la diferite aplicaţii ale calculatorului poate
modifica aşteptările saucerinţele învăţătorului vis-à-vis de elev (de exemplu, corectarea
automată a ortografiei, folosirea reprezentărilor grafice etc.);

-

identificarea unor criterii prin care elevii pot arăta ce au învăţat ca urmare a folosirii
resurselor TIC de pe Internet sau CD-ROM şi insistarea asupra faptului că elevii trebuie
să descopere rolul surselor de informare folosite în activitatea desfăşurată;

-

determinarea contribuţiei fiecărui elev, atunci când aplicaţia realizată este rezultatul
unei colaborări de grup, prin observarea muncii elevilor, prin înregistrarea rezultatelor,
prin intervenţia învăţătorului şi prin dialogul elev-învăţător;



folosirea metodelor formative, de diagnosticare şi de verificare finală pentru evaluarea
progresului făcut de elevi la disciplina la care s-a folosit TIC.

5. Atingerea obiectivelor specifice fiecărei discipline de studiu – cu utilizarea TIC –
presupune:
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folosirea TIC ca mijloc eficient de atingere a obiectivelor şi nu doar pentru a motiva
elevii sau drept recompensă sau sancţiune pentru un anumit tip de comportament;



evitarea folosirii TIC pentru sarcini uşoare sau de rutină, care ar fi mult mai bine
realizate prin alte mijloace;



cunoaşterea faptului că acolo unde TIC trebuie folosită, se impune o pregătire adecvată
a echipamentului, a conţinutului şi a metodologiei utilizate:



evitarea transmiterii ideii potrivit căreia calitatea prezentării are o importanţă mai mare
decât a conţinutului;
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structurarea activităţii elevului în aşa fel încât să se pună accentul pe aspectele relevante
şi pe optimizarea necesarului de timp şi de resurse, de exemplu formarea deprinderii
elevilor ca atunci când accesează Internetul sau un CD-ROM să aibă o sarcină bine
definită de căutare, şi nu să caute la întâmplare;



concordanţa dintre obiectivele specifice disciplinei şi obiectivele TIC;



explicarea clară a legăturilor între:

-

TIC şi disciplina de studiu predată:

-

TIC şi impactul acesteia asupra mediului şi societăţii;



utilizarea de aplicaţii software adecvate obiectivelor propuse.

6. Pentru dezvoltarea şi consolidarea competenţelor elevilor în TIC, în contextul
disciplinei este necesar ca învăţătorul să urmărească la elevi:


folosirea terminologiei TIC în mod corect şi adecvat;



utilizarea TIC astfel încât să ofere elevilor exemple de bună practică.

Învăţătorii care doresc să utilizeze TIC în activităţile didactice trebuie să-şi dezvolte şi săşi consolideze, la rândul lor, o serie de competenţe. O listă minimală a acestora trebuie să
cuprindă:

Competenţe de Utilizator


Folosirea de instrumente ale TIC
pentru a simplifica activitatea proprie
şi cea a elevilor (de exemplu,
editoare de text, foi de calcul,
aplicaţii
multimedia,
e-mail,
programe de prezentare etc.)

Activităţi Specifice
- folosirea corectă a resurselor TIC la nivel
de utilizator;
- conectarea şi instalarea echipamentelor
TIC;
cunoaşterea măsurilor de protecţie, sănătate
şi siguranţă;
utilizarea aplicaţiilor software tip procesor de
text, foi de calcul, baze de date, enciclopedii
multimedia etc.;
organizarea fişierelor
mutare, copiere etc.);

(creare,

ştergere,

- parolarea şi asigurarea securităţii generale a
echipamentelor.
-
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Cunoaşterea
caracteristicilor
informaţiei, şi anume:

-

căutarea şi folosirea informaţiilor din
enciclopediile multimedia, ziare,
Internet sau alte surse;

Nr. 20 - septembrie 2017

-
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informaţia trebuie evaluată în funcţie
de acurateţe, validitate, sursa de la
care provine etc.;

-

informaţia ocupă memorie şi
procesul de stocare a ei are diferite
implicaţii;

-

sistemele TIC pot prezenta informaţii
statice sau modificabile;

-

informaţiile pot fi legate direct, în
mod dinamic, între aplicaţii;

-

informaţiile sau aplicaţiile pot fi
transmise la distanţe mari prin
intermediul Internet-ului.



Folosirea TIC pentru simularea şi
modelarea
anumitor
situaţii
specifice disciplinei pe care o
predau:

-

analizarea diferitelor alternative;

-

crearea de modele relaţionale;

-

formularea predicţiilor cu privire la
anumite aspecte şi reguli pe care să le
recunoască şi pentru care să avanseze
ipoteze;

-

stabilirea unei ordini a acţiunilor;

-

planificarea şi realizarea strategiilor
de căutare;

-

colectarea şi structurarea datelor pe
care să le stocheze pentru a le folosi,
interpreta şi corecta ulterior.

-

organizarea şi stocarea informaţiilor
în baze de date şi fişiere;

-

utilizarea informaţiilor statice (text,
imagine) şi acelor dinamice de
simulare a unor evenimente, de
control al anumitor procese;

-

alegerea temelor şi stabilirea etapelor
de lucru în proiecte tip portofoliu şi
stabilirea mijloacelor de comunicare
între elevii participanţi şi profesori
din aceeaşi şcoală, din şcoli diferite
sau din ţări diferite.

-

folosirea unui limbaj de programare
(Pascal, LabView) pentru modelarea
şi simularea anumitor evenimente;

-

utilizarea structurilor tip foi de calcul,
baze de date;

-

folosirea motoarelor de căutare pe
Internet.
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Rolul activităţilor extraşcolare în vederea constituirii sintalităţii
colectivelor de elevi
Prof.înv. primar Paşcu Mihaela Claudia
Şcoala Gimnazială Nr. 12 ”B. P. Hasdeu”Constanța
În contextul activităţii manageriale, managerul este unul din factorii cheie ai
introducerii oricăror schimbări educaţionale. În cazul fiecărei şcoli, modernizarea propriului
management al clasei vine în întâmpinarea unei nevoi obiective de perfecţionare şi eficienţă a
activităţii învăţătorului. Fiecare învăţător are un stil propriu, bazat pe personalitate şi
experienţă. Stilurile pot varia de la foarte autoritar până la participativ.
Managerul poate decide ce stil să abordeze pentru a avea succes şi pentru a începe
modernizarea, schimbarea efectivă în clasă. El trebuie să aibă abilităţi de concentrare, să
gândească logic şi să fie motivat. Trebuie să înţeleagă obiectivele, sarcinile, greutăţile,
potenţialul fiecărui elev al clasei şi al grupului ca un tot, dar şi să-i motiveze pentru a beneficia
la maximum de pe urma forţei lor.
Firesc ne punem întrebarea: ce să fac pentru a realiza un management de calitate?
Desigur, începem prin cunoaşterea copiilor, apoi cu ambianţa clasei ca spaţiu fizic şi
ca atmosferă psiho-socială, dar şi antrenarea lor în activităţi extraşcolare. Deşi elevii petrec o
mare parte a timpului la şcoală unde trebuie să-şi însuşească abilităţi de care au nevoie tot
restul vieţii, viaţa reală nu este în interior, ci în exteriorul şcolii.
A cunoaşte copilul numai „din clasă” este o pierdere pentru educator şi pentru elev: el
s-a oprit din drum. Copilul trebuie învăţat să-şi caute prieteni care să-l ajute în formare, să-i
dea libertatea de a se dezvolta potrivit aptitudinilor.
De aceea, am încercat să stabilesc un mediu de instruire metacognitiv, extins şi dincolo
de şcoală, de natură a încuraja la copii conştientizarea şi propriul management al gândirii.
Drumeţia s-a dovedit a fi un cadru deosebit pentru realizarea acestor frumoase deziderate.
Aşadar, am organizat cu elevii clasei pregătitoare, o drumeţie în care ne-au însoţit şi părinţii.
Înainte de plecare am hotărât cu elevii să urmărim plantele, copacii din pădure dar şi să învăţăm
să ne jucăm unii cu alţii.
Scopul acestei drumeţii pentru mine a fost cunoaşterea copiilor şi a părinţilor din clasă
în alt mediu decât cel riguros din şcoală. Elevii, cu această ocazie, s-au simţit liberi să
comunice şi astfel am putut observa şi alte reacţii decât cele cunoscute la şcoală unde trebuie
să respecte anumite reguli.
Ajunşi în pădure elevii au organizat diferite jocuri. Multe dintre ele erau inspirate din
desene animate, iar fetele nu se jucau cu băieţii. Am încercat să-i apropii antrenându-i într-un
joc în care trebuiau să cunoască numele fiecărui coleg şi câte o particularitate a lui (de exemplu:
numele unui coleg este legat de o floare, locul pe care îl ocupă în bancă, etc.)
Joc: Ştiu cine eşti?
Copiii sunt dispuşi în formaţie de cerc, ţinându-se de mâini, iar în mijloc stă un copil
legat la ochi. La comanda conducătorului de joc de începere a jocului, copiii se deplasează în
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pas de horă pe circumferinţa cercului, iar cel din mijloc recită versurile: Ştiu! Prea bine vănvârtiţi / Nu cumva să fiţi ghiciţi! / Stop! V-ajunge, vă opriţi, / Şi la mine să poftiţi!
Copiii se opresc, iar cel din centru îl atinge pe unul din cerc. Acesta, fără să spună nici
un cuvânt, trece în mijlocul cercului pentru a fi recunoscut de cel legat la ochi, după ce i se
spune o particularitate a copilului. Dacă îl ghiceşte, schimbă locurile între ei şi jocul continuă.
Din jocurile copiilor putem descoperi, lideri, copii retraşi, cărora nu le place să se joace,
supărăcioşi, răutăcioşi, etc. După această drumeţie, părinţii au colaborat mult mai bine, unii
copii s-au împrietenit, iar colectivul a devenit mult mai omogen.
Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea
diferitelor evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile
statornicite în şcoală.
Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe
educative. Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi
într-un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul
lui, la reuşita comună.
Am realizat astfel de acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a zilei de 8 Martie
, a Zilei Europei sau la sfârşit de an şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima
liber oral , în scris sau prin muzică.
Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Am
organizat carnavale cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu ocazia Zilei Pământului sau cu ocazia
zilei de 1 Iunie .Participanţii au purtat costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol
a stimulat imaginaţia elevilor.
În concluzie relaţia învăţător-elev trebuie să fie o relaţie democratică. Învăţătorul are
rol de organizator, îndrumător, consilier, participant şi manager al procesului educaţional. Fără
manageri competenţi, pregătiţi capabili să decidă rapid şi eficient în cele mai variate condiţii,
reforma educaţională nu v-a da rezultatele scontate.

Bibliografie:
1.Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa , Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi, 2008
2. Iucu, R.B., Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iaşi, 2000
3. Învăţământul primar, 2-4 / 2002
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Metode de grup - “Împreună este mai uşor!”
Prof. înv. primar Brabete Violeta-Şcoala Gimnazială nr.12,
“B.P.Hasdeu”, Constanţa
Prof. înv. primar Zamfir Eugenia-Şcoala Gimnazială nr.12,
“B.P.Hasdeu”, Constanţa
I. DESPRE METODELE INTERACTIVE
Didactica actuală, spre deosebire de cea tradiţională, pune accent pe o formă nouă de
concepere şi organizare a situaţiilor de învăţare, pe cele care îi dau elevului mai multă
autonomie şi posibilitatea de a se manifesta spontan, creativ în actul învăţării. Pentru cadrul
didactic, metodele de învăţământ reprezintă căile cu ajutorul cărora îl sprijină pe elev să
descifreze, să descopere natura înconjurătoare. În aceleşi timp, metodele sunt pentru elevi
mijloace care îi ajută să-şi formeze şi dezvolte priceperi, deprinderi şi capacităţi pentru a
acţiona asupra lumii înconjurătoare.
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi
dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Specificul lor constă în faptul că ele
promovează interacţiunea dintre minţile şi personalităţile participanţilor ducând la o învăţare
mai activă, susţinută de multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de cooperare
fructuoasă. În general, interactivitatea determină identificarea subiectului cu situaţia de
învăţare în care acesta este antrenat, ceea ce duce la transformarea elevulu în stăpânul propriei
transformări şi formări.
Modernizarea procesului de învăţământ şi regândirea educaţiei formale duc la
schimbarea relaţiei profesor-elev promovând un dialog reciproc, constructiv. Proiectarea unui
demers didactic, diferit de cel tradiţional, dă posibilitatea fiecărui cadru didactic să-şi valorifice
propria experienţă prin utilizarea unor metode moderne într-o abordare interdisciplinară.
Aplicând metodele moderne, interactive de grup, rolul profesorului se schimbă. El devine
coechipier, îi ajută şi orientează pe elevi să-şi caute informaţiile de care au nevoie, îi învaţă să
ia iniţiativă în activităţile de învăţare, le stârneşte interesul pentru competiţie. Profesorul îl
însoţeşte şi încadrează pe elev pe drumul cunoaşterii. Întreagul proces instructiv- educativ are
în centrul său elevul cu nevoile, trebuinţele lui astfel că se adresează fiecărui elev din clasă.
Rolul profesorului este de a-şi alege acele activităţi, metode şi procedee care sunt în acord cu
particularităţile de vârstă şi de interes ale elevilor.
Prin folosirea metodelor interactive, elevul devine participant activ la descoperirea
noilor cunoştinţe, deprinderi, îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de
care are nevoie în activitatea şcolară şi în cea socială de mai târziu. Acţionând alături de ceilalţi
din grup, elevul începe să rezolve sarcini, să ia decizii, să simtă că este o persoană importantă.
Învaţă alături de alţii care la rândul lor învaţă. Interactivitatea presupune o învăţare prin
comunicare, prin colaborare, produce o confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii
de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor
directă şi activă.
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Învăţând să colaboreze unii cu alţii, elevii constată că scopurile personale ale fiecăruia
pot fi realizate printr-o muncă în echipă, că succesul grupului depinde de contribuţia fiecărui
membru al său.
În organizarea procesului de învăţământ centrat pe elev, profesorul capătă o serie de
competenţe noi: deevine partener ( poate modifica scenariul lecţiei), pedagog ( ajuta elevii în
rezolvarea problemelor), actor ( crează scenografia lecţiei), mediator, consilier. Trebuie să
dispună de anumite calităţi: receptivitate la nou, adaptarea stilului de lucru noilor cerinţe,
mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa
de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. Folosind metodele interactive în
activitatea didactică, profesorul urmăreşte să formeze elevilor competenţe sociale şi de
comunicare, să modeleze tipul de personalitate necesar viitorului, personalitate bazată pe
gândire critică, creativă, responsabilitate şi implicare.
Învăţarea interactivă generează următoarele rezultate pentru elevi:
- comportament participativ (elevul e activ, răspunde la întrebări, ia parte la activităţi);
- gândire critică (elevul are propriile sale sugestii, propune noi interpretări);
- învăţare aplicantă (elevul devine capabil să aplice o stategie de învăţare);
- construirea cunoştinţelor (elevul îndeplineşte sarcini care îl vor conduce la înţelegere).
Utilizarea metodelor interactive de predare- învăţare în activitatea didactică contribuie
la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv- educativ, având un caracter activ-participativ şi
o reală valoare activ- formativă asupra personalităţii elevului.
Dintre metodele interactive de predare-învăţare ce pot fi folosite cu succes la clasele IIV şi după funcţia didactică principală a lor, am putea enumera :
a) Metode de predare– învăţare interactivă în grup: Metoda învăţării/predării în grup, Citirea
cuprinzătoare, Metoda învăţării pe grupe mici, Metoda schimbării perechii, Cubul, Metoda
învăţării dramatizate, Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat, Copacul ideilor.
b) Metode de fixare, sistematizare şi verificare a cunoştinţelor: Harta conceptulă, Lanţurile
cognitive, Metoda R.A.I., Cadranele, Eseul de cinci minute, Chiorchinele, Diagrama Venn.
c) Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: Brainstormingul, Explozia
stelară, Metoda Pălăriilor gânditoare, Masa rotundă, Studiul de caz, Tehnica Sinelg, Metode
acvariului, Metoda Frisco, Interviul de grup, Povestiri cu subiect dat, Problematizarea.
d) Metode de cercetare în grup: Tema sau proiectul de cercetare în grup, Experimentul pe
echipe, Portofoliul de grup.
II. METODE INTERACTIVE FOLOSITE LA CLASELE I-IV( exemple de bune practici)
1. Metoda Brainstorming
Este „metoda inteligenţei în asalt”, constă în formularea de către elevi a cât mai multe
idei, oricât de fanteziste ar fi, ca răspuns la o soluţie enunţată, după principiul cantitatea
generează calitate. Obiectivul fundamental constă în exprimarea liberă a ideilor aşa cum le vin
elevilor în minte, indiferent dacă ele conduc sau nu la rezolvarea problemei.
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Etapele de lucru sunt:alegerea sarcinii de lucru; solicitarea exprimării într-un mod cât
mai rapid a tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei; înregistrarea pe tablă şi regruparea
lor pe categorii, cuvinte cheie, simboluri; selectarea şi ordonarea ideilor ce conduc la
rezolvarea problemei.
Învăţătorul trebuie să fie un autentic catalizator al activităţii, care să încurajeze
exprimarea ideilor, să nu permită intervenţii inhibante şi să stimuleze explozia de idei.
EXEMPLU:
Limba şi literatura română- clasa a-III-a- “Vizită” de I.L.Caragiale.
Tema: “Ce sfaturi îi daţi lui Ionel?. Cum v-aţi comporta voi în locul lui?”.
Tema e scrisă pe tablă apoi elevii propun idei exprimate prin enunţuri scurte pentru
rezolvarea temei, cum ar fi: să fie politicos cu musafirii, să respecte membrii familiei, să
mulţumească atunci când primeşte daruri, să nu fie impertinent, aş respecta persoanele din jurul
meu, m-aş juca în linişte etc.
2. Metoda cubului
Este o metodă folosită când se doreşte explorarea unei probleme, unui subiect din mai
multe perspective.
Etapele de lucru sunt: realizarea unui cub pe ale cărei feţe se notează: descrie, compară,
analizează, asociază, aplică, argumentează; se anunţă tema; se împarte clasa de elevi în şase
subgrupuri; fiecare subgrup rezolvă una din cerinţele înscrise pe feţele cubului; se comunică
forma finală a scrierii întregului grup ( pe tabla iar elevii vor nota pe caiet).
EXEMPLU:
Limbă şi comunicare ( opţional)- clasa. a-II-a.
Tema “Scufiţa Roşie” de Charles Perrault.
DESCRIE

COMPARĂ

Imaginaţi-vă că vă aflaţi în pădurea prin
Compară comportamentul tău cu cel al
care merge Scufiţa să ajungă la bunica.
Scufiţei la întâlnirea ei cu lupul. Ce ai fi
făcut într-o asemenea situaţie?
- Ce personaje vedeţi?
- Ce culori vedeţi?
- Ce sunete auziţi?
ASOCIAZĂ

ANALIZEAZĂ

Găsiţi cuvinte cu acelaşi înţeles pentru
Analizaţi pericolele situaţiilor în care este
cuvintele:
pusă Scufiţa. Ce ar fi putut păţi fetiţa în
pădure?
scufiţă……………
s-o înfulece………….
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zburda………..
ivăr……………..
teafăr………….
ARGUMENTEAZĂ

APLICĂ

Este sau nu vinovat lupul pentru
comportamentul lui faţă de bunică şi fetiţă?
De ce?

Dramatizaţi povestea „Scufiţa Roşie”.

3. Metoda R.A.I.
Metoda R.A.I (Răspunde–Aruncă–Interoghează) are la bază stimularea şi dezvoltarea
capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat.
Poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când se verifică
lecţia anterioară, în scopul descoperirii de către învăţător a eventualelor lacune în cunoştinţele
elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră. Se desfăşoară sub forma unui joc de aruncare a unei
mingi mici şi uşoare de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare
din lecţia predată celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi
aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Interogatorul trebuie să cunoască
răspunsul întrebării adresate. Cel care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni
din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi,
deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, cel care interoghează este descoperit că nu
cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat
întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat nici un răspuns,
conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi.
EXEMPLU:
Cunoaşterea mediului înconjurător- clasa I.
Tema: Anotimpurile.
Pot fi sugerate următoarele întrebări:
- Câte anotimpuri cunoşti?
- Care sunt cele patru anotimpuri?
- În ce anotimp ai început clasa I ?
- Ce se întâmplă toamna cu păsările călătoare?
- În ce anotimp primeşti daruri de la Moş Crăciun?
- Când te dai cu schiurile, sania, patinele?
- În ce anotimp înfrunzesc şi înfloresc copacii?
- În ce anotimp te duci cu familia la mare?
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4. Metoda “Eseul de cinci minute”
Se foloseşte la sfârşitul orei, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune ideile legate de tema
lecţiei şi pentru a-i da învăţătorului o idee mai clară despre ceea ce s-a întâmplat, în plan
intelectual, în acea oră. Învăţătorul poate cere elevilor să scrie un lucru pe care l-au învăţat din
lecţia respectivă, sau să formuleze o întrebare pe care o mai au de pus din lecţia respectivă.
Apoi strânge eseurile şi le foloseşte pentru a-şi planifica următoarele lecţii.
Folosirea metodelor interactive în predare, învăţare, evaluare contribuie la dezvoltarea
gândirii critice, la formarea unei motivaţii intrinseci, la dezvoltarea personalităţii elevului,
asigură în climat afectiv-pozitiv propice obţinerii de rezultate cât mai bune în acivitatea de
învăţare.
Bibliografie:
1) Breban, Silvia, Goncea,Elena, Ruiu, Mihaela - Metode interactive de grup – Ghid
metodic, Ed.
Arves, Craiova, 2008;
2) Cerghit, Ioan- Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2004
3) Oprea, Crenguţa Lăcrămioara- Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi
Pedagogică,
Bucureşti, 2008;
4) Leonte, Rodica, Stanciu, Mihai– Strategii activ-participative de predare-învăţare în
ciclul primar,
Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2004.

Softul educaţional- modă sau performanţă ?
Prof. înv. primar Antoaneta Mitu
Scoala Gimnaziala nr 113, Bucuresti
În contextul unei societăţi aflate într-o continuă căutare a modelelor spirituale şi morale
şi în condiţiile în care individul are o determinare spaţio-temporală puternic influenţată de
factorul economic, izolarea socială a acestuia este o realitate evidentă.De aceea se impune
adoptarea unor strategii care să contracareze efectul izolării.Aceste strategii sunt de regulă de
natură comunicaţională.Prin utilizarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale, ruperea
barierelor spaţio-temporale devine o realitate.Tehnologiile informatice şi comunicaţionale
reprezintă un nou grad de libertate a individului în societate.
Cum nu putem desprinde educaţia de comunicare, inserţia tehnologiilor informatice
în educaţie este o consecinţă firească a progresului societăţii.Educaţia trebuie să pregătească
individul pentru ritmul accelerat al schimbării în societatea în care trăim, să-i creeze deprinderi
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şi abilităţi de adaptare şi, mai mult decât atât, însăşi procesul de instruire trebuie să se adapteze
noilor condiţii.Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată pe
nivel şi să se orienteze către o educaţie continuă, capabilă să-l pregătească pe individ oriunde
s-ar afla şi nelimitat în timp.
Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării
nu este de a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de sisteme
educaţionale, ci de a substitui o parte din structurile actuale cu un nou spectru de performanţe,
în întâmpinarea schimbărilor inerente ce au loc în cultură şi civilizaţie.
Cu certitudine, tehnologiile informaţiei şi comunicării vor deveni instrumente de
utilitate universală.De aceea, este necesar să se dezvolte în acest sens un nou mod de gândire
şi comportament care va permite cadrelor didactice să facă faţă oricărei noi cerinţe.Fiecare
cadru didactic va trebui să capete o formaţie de bază în domeniul TIC.
Din păcate, în învăţământul preuniversitar, calculatoarele sunt folosite mai ales pentru
predarea şi învăţarea informaticii.Folosirea lor ca instrumente menite să uşureze învăţarea altor
materii este încă în stadiu incipient.Totuşi se constată o preocupare concretă pentru utilizarea
calculatorului în învăţare, în special în cadrul ariilor curriculare Matematică şi ştiinţe, Limbă
şi comunicare.
Acomodarea încă din şcoală cu noile tehnologii influenţează formarea intelectuală a
elevilor în următoarele direcţii:
a) Stimularea interesului faţă de nou
Atunci când se lucrează cu calculatorul, interesul şi implicarea elevului este
neîntreruptă.Deschiderea aproape completă pe care o oferă tehnica de calcul elimină riscul ca
elevul să se plictisească sau ca activitatea să intre în rutină.
b) Stimularea imaginaţiei
De obicei, copiii iau contact cu lumea calculatoarelor prin intermediul
jocurilor.Varietatea subiectelor abordate de acestea stimulează imaginaţia celor care le
utilizează, cu atât mai mult cu cât aceste programe sunt special concepute să dezvolte fantezia,
inventivitatea, rapiditatea luării deciziilor, reflexele.
c) Dezvoltarea unei gândiri logice
Gândirea elevilor câştigă în profunzime şi rapiditate. A şti ce să ceri sistemului de
calcul impune o ordonare superioară a gândirii.
d) Pot fi simulate pe ecran fenomene şi procese în evoluţia lor, unele
experienţe greu accesibile laboratoarelor şcolare.
e) Se poate optimiza randamentul predării prin prezentarea cu ajutorul
ecranului a unei largi varietăţi de exemple sau modele asociate unei secvenţe de lecţie.Aceasta
conduce la stimularea inventivităţii şi aplicativităţii, a spiritului participativ şi anticipativ al
celui care învaţă.
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f) Formarea intelectuală a tinerei generaţii se va face în spiritul
autoeducaţiei.
g) Elevul învaţă în ritm propriu, fără emoţii şi perturbări ale
comportamentului determinate de factorii de mediu.
h) Rezultatele şi progresele obţinute beneficiază de o apreciere
obiectivă.
Ca metodă, învăţarea asistată de calculator recurge la un ansamblu de mijloace care săi permită atingerea obiectivelor şi formarea competenţelor specifice.Mijloacele didactice
specifice metodei sunt programele de învăţare sau soft-urile didactice.Prin soft educaţional se
înţelege un program proiectat în raport cu o serie de
coordonate pedagogice ( obiective
comportamentale, conţinut ştiinţific specific, caracteristici ale grupului ţintă) şi tehnice (
asigurarea interacţiunii individualizate, asigurarea feed-back-ului secvenţial, realizarea
evaluării formative).
În sens larg, prin soft educaţional se înţelege orice program proiectat pentru a fi utilizat
în instruire.
După funcţia pedagogică pe care o pot îndeplini în cadrul procesului de instruire, softurile educaţionale pot fi:de exersare, prezentare de noi cunoştinţe,de simulare, testare,
dezvoltare a unor capacităţi sau aptitudini, jocuri educative.
1. Soft-uri de exersare – intervin ca un supliment al lecţiei din clasă, realizând exersarea
individuală necesară însuşirii de noi date, proceduri, tehnici sau formării unor deprinderi
specifice; ele îl ajută pe dascăl să realizeze activitatea de exersare, permiţând fiecărui elev să
lucreze în ritm propriu şi să aibă mereu aprecierea corectitudinii răspunsului dat.
2.Soft-uri de prezentare de noi cunoştinţe – creează un dialog (asemănător dialogului
profesor-elev) între elev şi programul respectiv.Interacţiunea poate fi controlată de computer
(dialog tutorial) sau de elev (dialog de investigare).
3. Soft-uri de simulare – permit reprezentarea controlată a unor fenomene prin
intermediul unor modele cu comportament analog.Prin lucrul cu modelul se oferă posibilitatea
modificării unor parametri şi observării modului cum se schimbă comportamentul sistemului.
4.Soft-uri pentru testarea cunoştinţelor – reprezintă poate gama cea mai variată, întrucât
specificitatea lor depinde de mai mulţi factori: momentul testării, scopul testării, tipologia
interacţiunii (feed-back imediat sau nu).
5. Jocuri educative – sunt soft-uri care sub forma unui joc urmăresc atingerea unui
scop.Prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli, îl implică pe elev într-un proces de rezolvare
de probleme.
Una din caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este calitatea
interacţiunii cu elevul; de ea depinde măsura în care se produce învăţarea.
O altă caracteristică este flexibilitatea.Modul în care este proiectat softul cu care va
interacţiona elevul, va evidenţia o individualizare a parcursului în raport cu reacţiile elevului,
cu posibilităţile de relevare a dificultăţilor în parcurgerea programului şi de reglare a instruirii.
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Din acest punct de vedere unele soft-uri sunt centrate pe elev (cuprind şi sarcinile de
lucru care să asigure învăţarea), altele sunt centrate pe profesor (prezintă conţinuturile, dar nuşi propun şi exersarea).
În comparaţie cu alte metode, învăţarea asistată de calculator prezintă o serie de
avantaje cum ar fi: sprijină şi facilitează procesul de învăţare, încurajează construcţia activă a
cunoştinţelor, asigură contexte semnificative pentru învăţare,stimulează creativitatea şi
competitivitatea, dar şi lucrul în echipă, promovează reflecţia, stimulează activitatea
intelectuală şi dezvoltarea de competenţe, informaţia este receptată şi asimilată mult mai
eficient, procesul de învăţare devine dinamic, intuitiv şi participativ, creşte calitatea actului
pedagogic, eliberează elevul de multe activităţi de rutină, reduce timpul de studiu, substituie
materiale şi instrumente didactice scumpe sau greu de procurat,modifică atitudinea faţă de
calculator ca instrument de lucru.
Concluzii
“Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole,dar şi o
pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil” ( Jacques Delors )
Bibliografie:
Cojocariu, Venera Mihaela- Teoria metodologiei si a instruirii, Bucuresti, EDP, 2002
Dulamă, E.M- Cum îi învaţăm pe alţii să înveţe, Cluj Napoca, Ed. Clusium, 2002

Proiect educaţional „Lumea fermecată a copilăriei” în cadrul
Proiectului naţional „Să citim pentru mileniul III”
Prof.Măluţan Irina Ioana
Grădiniţa cu p.p. „Căsuţa Fermecată”
Loc. Gherla, Jud. Cluj
ARGUMENT:
„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită;
Eşti ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.”
(Tudor Arghezi)
Familiarizarea copilului cu lectura, cu cartea, cu valorile literare naţionale şi
internaţionale este vitală într-o lume cucerită de audio-vizual. În contextul educaţional actual
când televizorul, calculatorul şi internetul ocupă mult din timpul şi preocupările copiilor, este
mai important, dar şi mai greu să-i orientezi pe copii spre lectura cărţilor, să-i convingi că acei
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prieteni care nu trădează niciodată, care ne stau mereu la dispoziţie şi care nu se supără
niciodată pe noi sunt cărţile.
Cartea şi cititul ei oferă posibilitatea de-a explora cu ochii minţii şi de a trăi experienţe
de viaţă remarcabile, de a imagina locuri şi personaje care pot fi descifrate şi pot deveni ţinte
de viitor, iar în cazul celor din urmă modele de urmat. Gustul pentru citit nu vine de la sine, se
formează de către familie, grădiniţă, şcoală şi poate fi stimulat şi cultivat încă de la cele mai
fragede vârste, astfel încât cartea să devină un prieten constant al copilului, izvor de înţelegere
şi cunoaştere.
La vârsta preşcolară, când imaginaţia abundă, poveştile deschid copilului noi
orizonturi, aduc în faţa ochilor minţii experienţe provocatoare care se constituie în experienţe
de învăţare semnificative. Lectura rămâne una din cele mai intense, mai educative şi mai
răspândite activităţi. Cu cât copilul se apropie mai devreme de lectură, cu atât mai importante
şi mai durabile vor fi efectele ei în domeniul limbajului, al comunicării, precum şi al
comportamentului şi al socializării.
Lectura face parte integrantă din copilăria celor mai mulţi copii.
,,A fost odată ca niciodată…”…şi la auzul acestor cuvinte mă întorc în lumea minunată
a copilăriei, spre a mă preface în zână, în floare, în pasăre, în infinitul cerului şi al mării…
Ca educator nu poţi avea satisfacţie mai mare decât aceea de a şti că o mulţime de
suflete mici vibrează pe aceeaşi lungime de undă cu tine. Bucuria, tristeţea, durerea, speranţa
şi încrederea deschid aceste suflete conducându-le spre tărâmul basmelor cu intenţia de a învăţa
ce este binele şi răul. Basmele au atras copiii, indiferent de vârstă sau generaţie, de etnie sau
de limba vorbită în familie. Cu toţii ne amintim de poveştile pe care ni le spunea mama, bunica
sau doamna educatoare. Fie că era acum 40 de ani, fie acum 20 sau în ziua de azi, copilăria nu
poate fi concepută fără basme şi poveşti. Aflat într-o cetate a cărţilor, copilul se regăseşte în
,,Lumea Jucăriilor” (cartea) în care componentele ei sunt conţinuturile viu colorate şi atractive,
ori în ,,Lumea Poveştilor”, unde oricine este desprins de firul realităţii şi atras involuntar de
peripeţiile distractive ale personajelor acestora. „Hai mai bine despre copilărie să povestim,
căci ea singura este veselă şi nevinovată.’’ (Ion Creangă)
Acest proiect urmăreşte îndreptarea atenţiei copiilor, părinţilor şi educatoarelor spre
importanţa cărţilor în formarea şi educarea copiilor, iar în ultimii să descopere plăcerea şi
bucuria de a se afla în preajma cărţilor.
SCOP:
 stimularea interesului şi a dragostei pentru lectură, a gândirii critice, a respectului
pentru carte şi autorul acesteia;
 exersarea limbajului şi a posibilităţilor de comunicare;
 dezvoltarea creativităţii verbale şi plastice, a expresivităţii şi capacităţii de a
înţelege mesajul scris.
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OBIECTIVE:
Privind preşcolarii:


Identificarea unor surse de procurare a cărţilor;



Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau
păstrarea cărţilor;



Stimularea gustului pentru lectură;



Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;



Formarea unor deprinderi corecte de utilizare şi păstrare a cărţilor;



Apropierea copiilor de carte şi de cuvântul scris;



Îmbunătăţirea comunicării orale prin împărtăşirea experienţei personale;



Dezvoltarea capacităţii de inter-relaţionare şi de exprimare a emoţiilor;



Cunoaşterea unor personaje din poveşti şi caracterizarea lor.

Privind cadrele didactice:


Identificarea nevoilor copiilor şi ale familiilor acestora referitoare la metodele de lucru
cu cartea;



Abilitarea educatoarelor cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să
motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de cuvântul scris;



Crearea unor instrumente de lucru, de observare şi evaluare a activităţilor.

Privind părinţii:


Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor
copii;



Creşterea implicării părinţilor în activitatea grădiniţei şi în crearea unui mediu cald şi
sigur pentru copii;



Educarea părinţilor cu privire la selectarea şi recomandarea cărţilor potrivite vârstei
copiilor.

GRUP ŢINTĂ:
-

preşcolarii din grupele mari „Spiriduşii” şi „Voiniceii”;

-

părinţii copiilor;

-

cadre didactice din unitate şi din unităţile partenere.

RESURSE UMANE:
 copiii din grupele mari „Spiriduşii” şi „Voiniceii” de la grădiniţa „Căsuţa fermecată” Gherla;
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 elevi din cadrul Liceului Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla, clasele a III-a C şi a IV-a B;
 părinţi;
 invitaţi: ziarişti, bibliotecari;
 cadre didactice din grădiniţă şi şcoală.
RESURSE MATERIALE:


cărţi, reviste, CD-uri, softuri educaţionale;



aparat foto, tablă albă;



computer, imprimantă, CD player;



hârtie A4, xerox, scotch, markere, carioca.
PARTENERI: Biblioteca Municipală Gherla
Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Librăria „Galaxia Gutenberg” Gherla
Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla
COORDONATOR PROIECT: prof. Măluţan Ioana
ECHIPA DE PROIECT: educatoarele grupelor mari din grădiniţă

DISEMINARE: rezultatele proiectului vor fi prezentate în cadrul comisiei metodice,
părinţilor, pentru a-i apropia mai mult de activitatea cu cartea, precum şi în mass-media, prin
intermediul paginii gherla info.ro.
IMPACTUL PROIECTULUI:
- Comunitatea şi familia vor fi stimulate în a se implica efectiv în activităţile desfăşurate în
cadrul grădiniţei /şcolii.
- Participanţii la proiect vor descoperi ce înseamnă lucrul cu cartea, plăcerea lecturii,
importanţa textului scris în dezvoltarea intelectuală, toleranţa, bucuria de a dărui, munca în
echipă.
- Cu siguranţă că va fi un valoros schimb de idei, iar produsele finale vor aduce satisfacţii
copiilor, cât şi celor implicaţi.
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
NR.
TERMEN
CRT.
1.
Noiembrie

2.

Decembrie

3.

Ianuarie

4.

Februarie

5.

Martie

6.

Aprilie

TEMA
MODALITĂŢI DE
RESURSE
ACTIVITĂŢII
REALIZARE
UMANE
„Preşcolarii de azi, Vizită la şcoală;
-preşcolari
şcolarii de mâine”
Şcolarii citesc poveşti -şcolari
preşcolarilor
-cadre
didactice
„Poveste de Crăciun Prezentarea de către -cadre
pentru omul bun”
preşcolari a unei scenete didactice
-copii
-părinţi
„De unde vin şi cum Vizită
la
librăria -cadre
păstrăm cărţile?”
„Galaxia Gutenberg” şi didactice
la biblioteca oraşului
-copii
-librar
-bibliotecar
„ Cu cartea la cei mici” Vizita reprezentanţilor -cadre
Bibliotecii
Judeţene didactice
„Octavian Goga” la -copii
Grădiniţa
„Căsuţa -librar
Fermecată”
„Vreau să fiu un Vizită la Biblioteca -cadre
personaj de poveste!”
Judeţeană
„Octavian didactice
Goga” şi prezentarea -copii
unei miniscenete;
-librar
„Ne jucăm cu literele”
„Căsuţa cu poveşti”

Jocuri şi concursuri
Confecţionarea
unor -cadre
cărţi cu imagini şi cu didactice
poveşti create de copii, -copii
scrise de educatoare

„NICIODATĂ SĂ NU TERMINI O CARTE DOAR PENTRU CĂ AI ÎNCEPUT-O.”
(John Witherspoon)
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Motivaţia elevilor pentru învăţare, o problemă mereu actuală
Profesor învatamant primar Stoica Elena
Scoala Gimnaziala ,,Grigore Moisil,, Ulmeni
Ca forţă propulsoare a energiei şi efortului,motivaţia este, alături de aptitudini, cea mai
importantă variabilă a succesului şcolar. Sunt investite sume enorme de bani în construirea de
şcoli, pentru echiparea acestora, pentru remunerarea personalului didactic, dar toate acestea
devin inutile dacă elevii nu vor să înveţe.Problema care se pune în context este următoarea :
Ce anume îl face pe un elev să dorească să înveţe,iar pe altul să nu dorească acest lucru?
Această întrebare,cred, face ca motivaţia să fie în atenţia permanentă a cadrelor
didactice constituind ,în cele din urmă, o problemă actuală.
Fără motivaţie nu poate avea loc un proces conştient de învăţare,exceptând învăţarea
incidentală. De aceea problema motivaţiei este apreciata ,,a fi,, cheia oricărui învăţământ
democratic modern.
Conceptul de motivaţie sau motivare exprimă starea de mobilizare, de activare a
individului şi de direcţionare a activităţii sale spre scopurile propuse.Este conceput ca o ,,sete
de cunoaştere,, , ca un ,,mod subiectiv,, al cauzalităţii obiective , ca o cale eficace de a cunoaşte
evoluţia psihică a copilului în diferite etape ale dezvoltării sale.
Fără existenţa unei motivaţii raţionale nu este practic posibilă desfăşurarea în bune
condiţii a procesului învăţării în general.Motivaţia explică nu numai de ce şi cum acţionează
elevul în anumite împrejurări, nu numai nivelul rezultatelor sale la învăţătură, ci şi
particularităţile evoluţiei sale , ale dinamicii situaţiei sale şcolare.
Dependenţa strânsă dintre cele două laturi- motivele şi rezultatele învăţării- deseori leam pus în evidenţă studiind răspunsurile elevilor la întrebarea:,, De ce doreşti să obţii rezultate
bune la şcoală?,, adresată fiecărei generaţii de elevi, în diferite stadii ale dezvoltării .Am
constatat că unii au dorinţa de a cunoaşte, a-şi perfecţiona cunoştinţele, de a putea realiza ce
şi-au propus.Altora le place să fie printre fruntaşi în clasă, să fie apreciaţi, să-şi mulţumească
părinţii. Alţii învaţă doar ca să promoveze sau ca să nu fie pedepsiţi şi nu de rareori să
primească diverse recompense materiale sau să o mulţumească pe doamna învăţătoare
Exemplific în acest sens câteva răspunsuri:
,, Doresc să învăţ fiindcă vreau să fiu ceva în viaţă,,
,, Vreau să învăţ ca să devin inteligent,,
,, Vreau să devin doctor şi de asta trebuie să învăţ mereu,,.
,, Mă străduiesc să iau note bune ca să fiu premiant aşa părinţii vor fi mândri de mine şi o sămi cumpere o bicicletă,,.
,, Vreau să am note bune fiindcă doamna învăţătoare astfel mă laudă mereu,,.
Consider aceste motive personale ca fiind primii paşi în formarea dorinţei de a fi
competent, dorinţei de a şti, de a se pregăti bine, de a asimila cunoştinţe.
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În acest sens , învăţătorul este un modelator al structurii personalităţii copilului, în
stadiul cel mai hotărâtor al devenirii sale.
,, Spiritul copiilor nu este un vas pe care vrem să-l umplem, ci este o vatră pe care
trebuie s-o încălzim,, ne-a sfătuit I.H. Pestalozzi
Maniera de predare, de lucru democratic cu elevii pentru a creşte stima de sine a
acestora, atmosfera favorabilă în timpul lecţiilor , implicarea elevilor în actul învăţării utilizând
întrebări de tipul :,,Tu ce crezi despre?,, , ,,Cum vezi acest aspect?,, , ,, Ce s-ar întâmpla
dacă...?,, , ,, Ce părere ai?,, cât şi conştientizarea elevilor despre necesitatea studiului în
general dar şi concret pe anumite discipline, eficienţa învăţării lor, au ca rezultat obţinerea unui
randament sporit, implicit creşterea motivaţiei pentru învăţare.
Chiar şi atunci când expectanţa rezultatelor este un eşec, abordarea trebuie făcută în
aşa manieră încât elevul să înţeleagă că îi este apreciat efortul depus, să fie conştientizat de
anumite lacune, să fie sprijinit să se redreseze, deoarece obţinerea succesului este o balanţă
între predare şi învăţare şi nu de puţine ori un eşec nu este cauza doar a faptului că elevul nu a
reuşit să înveţe ci poate nu a înţeles ce trebuia să ştie.Întâlnim cele patru explicaţii ale
succesului şi eşecului obţinut în diferite situaţii: abilitate, efort, dificultatea sarcinii şi şansă.În
situaţia în care elevii reuşesc să obţină rezultate bune succesul se atribuie efortului, a abilităţilor
lor şi nu pe faptul că sarcina a fost uşoară sau că au avut noroc, cum ar crede elevii care obţin
rezultate slabe.
Despre nivelul performantelor elevilor, învăţătorul trebuie să vorbească frecvent pentru
a influenţa percepţia de sine, să ofere acestui feedback o valoare motivaţională optimă.
Altfel spus , nu există un comutator magic al motivaţiei, care să determine oamenii să
dorească să înveţe, să lucreze mai mult, să acţioneze într-o manieră mai responsabilă.
Facilitatea şi controlul trebuie să ghideze ideile, când încercăm să schimbăm comportamente
în şcoală. Dacă relaţia învăţător-elev este una de colaborare între persoane care pot sau nu să
împărtăşească sentimente, expectanţe, scopuri, efortul de a motiva elevii într-o anumită direcţie
va avea succes mai semnificativ. Elevul simte motivaţia ca pe o satisfacţie personală, conştient
fiind că la şcoală este învăţat să facă BINE, iar acest BINE să-l poată folosi toată viaţa. Şi poate
cel mai important lucru este faptul că reuşim, prin aceste elemente, să stârnim, să incităm
elevul să privească şi să perceapă lumea din jurul lui, în unitatea diversităţii sale,dând valoare
actului educativ.
,, A-ţi învăţa copiii să facă BINE,înseamnă a le lăsa moştenirea cea mai preţioasă,,
conchidea Mantegazza.
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Aspecte metodologice privind identificarea copiilor supradotaţi
Prof. Nicolăiță Florian
Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Caracal, jud. Olt
Caracteristici şi preocupări pentru copiii dotaţi si talentaţi
Deoarece singurul criteriu formal utilizat pentru aprecierea unui copil ca fiind dotat
este coeficientul de inteligenţă, mulţi copii talentaţi şi dotaţi rămân neobservaţi, sau nu
suntstimulaţi pentru dezvoltarea în sensul aptitudinilor pe care le deţin. Kaplan, în 1976,
(cf. J.J.Muro, T. Kottman, 1995), utilizând date de la Institutul Naţional de
Pregătire a
CopiilorDotaţi şi Talentaţi (SUA), a sugerat că există cel puţin 6 tipuri de copii (supra)dotaţi,
după cum urmează:
1. Aptitudini intelectuale generale. Din această categorie fac parte copiii care au IQ
mare şi preferinţe pentru lecţii complexe şi diverse. Aceşti copii sunt curioşi, inventivi,creativi.
2. Aptitudini cognitive speciale: gândirie creativă sau productivă. Aceşti copii găsesc
cele mai originale soluţii la probleme. Au mai multe idei deodată, încercând adesea soluţii
neobişnuite şi interesante. Le place să improvizeze, neutilizând niciodată aceeaşi formulare
pentru un lucru. Se bucură
atunci când îşi expun ideile şi îşi exprimă opiniile.
3.Aptitudini artistice în domeniul artelor vizuale. Aceşti copii au un talent artistic
deosebit, îşi impun standarde de performanţă foarte înalte şi aşteaptă ca talentul lor să fie
recunoscut.
4.Aptitudini şcolare deosebite. Aceşti copii excelează la una sau două discipline şcolare
şi îşi petrec tot timpul şi îşi consumă întreaga energie concentrându-se asupra acestora.
5.Aptitudini de conducător. Aceşti copii deţin cu precădere competenţe sociale şi
interpersonale. Sunt carismatici şi au capacităţi organizatorice deosebite, fiind responsabili şi
demni de încredere.
6. Aptitudini psihomotrice. Aceşti copii au dexterităţi manuale şi capacităţi de mişcare
ieşite din comun. De obicei, excelează la atletism.
În ciuda calităţilor lor copiii dotaţi au dificultăţi de relaţionare. Doresc să se integreze,
dar ştiu că sunt diferiţi. Uneori merg până acolo încât pretind că nu posedă cunoştinţe şi abilităţi
care-i fac să fie deosebiţi. Alţii se închid în sine şi preferă reveria însingurată. Copiii cu astfel
de manifestări preferă să rămână “blocaţi” în faţa calculatorului, sau să citească foarte mult.
O altă problemă caracteristică a acestor copii este nevoia lor exacerbată de
perfecţiune, autoexigenţa creându-le tensiuni şi anxietăţi, care frecvent se şi somatizează
(dureri destomac, dureri de cap, ulcere).
O altă problemă este legată de nivelul performanţelor şcolare. Activitatea şcolară fiind
foarte uşoară pentru ei şi fiind siguri de reuşită, neglijează studiul, devenind, în unele situaţii,
elevi mediocri.
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Unele probleme şcolare ale copiilor dotaţi se pot datora gândirii lor divergente. In
multe cazuri, profesorii îi tratează răuvoitor deoarece au păreri şi opinii diferite de ale lor.
Toate acestea pot conduce, încă de timpuriu, la pierderea interesului faţă de şcoală,
copiii simţind că nu au nimic de învăţat şi în consecinţă, adoptă un comportament perturbator,
lipsit de respect faţă de clasă şi profesori sau dimpotrivă, fiind plictisiţi şi descurajaţi.
Frecvent, copiii dotaţi au probleme de relaţionare cu părinţii şi cu alţi membri ai
familiei. Unii părinţi resimt disconfort în raport cu modul diferit de a fi al copiilor lor. Alţii
sunt supraprotectori sau exagerat de preocupaţi de capacităţile lor, făcând presiuni asupra
copilului pentru obţinerea performanţelor ( "să fie cel mai bun").
Ca şi în cazul altor categorii speciale de copii, consilierul şcolar îşi va orienta
intervenţia în spre copii, părinţi şi profesori.
Strategii de intervenţie
Munca cu copiii. Consilierii vor putea ajuta copiii dotaţi să depăşească problemele
descrise mai sus, utilizând tehnici de relaxare (pentru depăşirea stresului autoindus de
perfecţionismul lor, sau provocat de exigenţele părinţilor), şedinţe de grup, având ca scopuri:
formarea competenţelor sociale, managementul timpului, formarea abilităţilor de învăţare,
discutarea dificultăţii de a fi "diferit", etc. Discuţiile din cadrul grupului permit exprimarea
deschisă, şi oferă posibilitatea suportului social şi emoţional reciproc.
Munca cu părinţii. A avea un copil talentat sau dotat / supradotat în familie, poate
avea următoarele consecinţe:
(a) alterează rolurile

normale din cadrul familiei,

(b) afectează sentimentele părinţilor (percepţia) faţă de ei inşişi,
(c) solicită un efort de adaptare şi
(d) adesea familia este percepută ca specială atât în comunitate cât şi la şcoală.
Consilierul trebuie să lucreze cu părinţii convingându-i să nu fie supraprotectori sau
să stopeze presiunea pe care o exercită asupra copilului cerându-i perfecţiunea. Este important,
de asemenea, ca părinţii să fie sfătuiţi să nu facă comparaţii între copii, pentru a nu întări ideea
acestora că sunt "diferiţi" şi pentru a conştientiza valoarea fiecărui copil. În principiu, rolul
cadrului didactic, în munca cu părinţii, este de a-i face să "vadă", adică să conştientizeze: ce
înseamnă a fi dotat / talentat, care sunt nevoile cognitive, emoţionale, sociale ale copiilor ca şi
problemele lor specifice, cum să caute şi să valorifice resurse în favoarea copiilor lor. Aceste
teme pot fi abordate în şedinţe individuale sau de grup.
Munca cu profesorii. Profesorii pot fi consiliaţi în sensul nevoii de a construi o
atmosferă de învăţare bazată pe interacţiunea profesor-elev, astefel încât profesorii să accepte
ideile elevilor într-un mod suportiv şi entuziast, să le dea posibilitatea de a face alegeri, să-i
încurajeze să facă critici, să-i asculte, să accepte idei şi metode inovatoare referitoare la ceea
ce trebuie facut, să construiască oportunităţi pentru interacţiuni sociale şi exersarea relaţionării
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în timpul activităţilor zilnice, să accepte că şi ei pot greşi şi să-şi asume "responsabilitatea de
a fi imperfect", etc.
Consilierii pot ajuta profesorii să recunoască diferitele categorii de talente, problemele
sociale sau emoţionale ale acestora, problemele legate de abilităţile de învăţare ca şi cele
familiale.Mesajul de fond trebuie să fie acela că şi copii cu calităţi înnăscute au nevoie, poate
chiar mai mult decât alţii, de ajutor şi susţinere.
Reacţiile emoţionale ale profesorilor pot interfera cu cele ale elevilor dotaţi / talentaţi.
Unii profesori se simt concuraţi "încercaţi" sau chiar sfidaţi, de aceşti copii care, în anumite
domenii, îi pot surclasa.În astfel de situaţii s-ar putea ca unii profesori, în încercrea de a deţine
controlul clasei, să reacţioneze cu ostilitate (intimidare, jignire, umilire). Pe de altă parte, unii
profesori consideră că elevii dotaţi / talentaţi trebuie să-şi depăsească posibilităţile şi de aceea
exercită asupra lor presiuni. Consilierii vor recomanda profesorilor să-şi resolve problemele
“de interferenţă”, iar în caz de insucces, poate fi recomandată mutarea copilului înaltă clasă
unde să fie valorizat.
Golu:
”Aptitudinea ne da masura gradului de organizare a sistemului personalitatii sub aspect
adaptativ-instrumental concret.”
Zlate:
”Oricât ar parea de ciudat, definirea aptitudinilor nu este simpla. In literatura de
specialitate vis-a-vis de conceptul de aptitudine, s-a manifestat atitudini extrem de diverse.”
In unele manuale de psihologie, prin aptitudine sunt denumite:
- o serie de alte "realitati" psihice si chiar psihofiziologice, cum ar fi predispozitiile sau
capacitatile.
Americanii din perspectiva pragmatismului lor nici nu definesc aptitudinile.
In unele dictionare de psihologie vom întâlni informatii referitoare la "masurarea
aptitudinilor", dar nu si cu privire la conceptul general de aptitudine (în paranteza fie spus
aceasta este valabil nu numai pentru aptitudini, ci si pentru alte concepte, cum ar fi cele de
inteligenta sau creativitate).
O noua problema se contureaza: care este natura relatiei dintre predispozitii si
aptitudini, este ea o relatie de determinare sau doar de conditionare? Unii autori au fost tentati
sa creada ca predispozitiile determina, sunt cauza aptitudinilor, socialul nefacând altceva decât
sa dezgroape ereditarul, fara a adauga nimic nou. Psihologul american E. Thorndike era de
parere ca aptitudinile ar fi înscrise în gene ca purtatoare ale ereditatii.
Golu:
”Aptitudinea ca nivel integrativ de rang superior, nu pote fi nicidecum înnăscută, dar nici
,,introdusă” ca atare din afara de catre mediu. Ea se constituie în ontogeneza pe baza
interacțiunii complexe, contradictorii dintre ,,fondul ereditar” și mediu (acesta considerat în
cele 2 forme generice: intrauterin si extrauterin)”.
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Concluzie:
In procesul formarii aptitudinilor conteaza nu atât ereditatea sau mediul, cât calitatea
lor.
Aptitudinile generale alcatuiesc repertoriul instrumental-adaptativ bazal al oricarui
individ, care asigura o relationare si o adaptare cat de cat satisfacatoare in conditii variabile ale
mediului. Ele pot fi impartite senzorio-motorii si intelectuale. Aptitudinile senzorio-motorii se
leaga de toate situatiile concrete care reclama discriminarea si identificarea obiectelor si
efectuarea unor actiuni directe cu ele sau asupra lor, in vederea satisfacerii unor nevoi curente.
Sub eticheta de aptitudini generale intelectuale se reunesc mai multe functiuni psihice
care, pe de o parte sunt implicate in toate formele de activitate, iar pe de alta parte sunt proprii
tuturor oamenilor. Acestea sunt memoria, imaginatia si inteligenta propriu-zisa.
În mod curent, în calitate de aptitudine generală se ia doar inteligența, ei subsumândui-se atât memoria cât și imaginația fapt ce și-a găsit concretizarea practică în elaborarea și
validarea scărilor de inteligență (Binet – Simon, Terman, Wechsler-Bellvue, Alexander).
Aptitudinile speciale sunt structuri instrumentale ale personalității care asigură obținerea unor
performanțe deasupra mediei în anumite sfere particulare de activitatea profesională. Ele se
structurează și se dezvolta selectiv în interactiunea sistemica a subiectului cu conținuturile
obiective și condițiile diferitelor forme ale activității profesionale. Nivelul cel mai inalt la care
se poate realiza dezvoltarea si integrarea aptitudinilor speciale si a celor generale este cel al
talentului si geniului.
Forma calitativ superioară de manifestare a aptitudinilor complexe este talentul. El se
deosebește de aptitudine prin gradul înalt de dezvoltare a aptitudinilor și mai ales prin
îmbinarea lor corespunzătoare, ceea ce face posibilă creația de valori noi și originale. Forma
cea mai înaltă de dezvoltare a aptitudinilor o reprezintă geniul.
Howard Gardner (1983), lucrând cu copii supradotati, el a constatat că cei care sunt
precoci într-o arie (deci într-un tip de inteligențî) nu sunt înzestrați în altele. Uneori chiar
"savanți idioți" au, ocazional, abilități extraordinare într-o anumită arie corticală (mai ales
pentru calculul matematic). El propune, de aceea, înlocuirea O.I. (coeficientul de inteligenta)
cu un profil intelectual.
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 Neacşu I., 1988, Metodica predării matematicii la clasele I-IV, EDP, Bucureşti;
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Alexandru”, Craiova;
 Cîrjan F., Begu C., 2001, Metodica predării – învăţării matematicii la ciclul primar, Ed.
Paralela 45, Bucureşti;
 Vlăsceanu I., 1989, Structuri, strategii, performanţe în învăţământ, Ed. Academiei,
Bucureşti;
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Inovația și creativitatea în învățământul românesc
Prof. Matache Ionela Cristina
Școala Gimnazială ”Alexandru Odobescu”,
Urziceni, județul Ialomița
Se apreciază că profesiunea de educator este complexă şi nobilă prin misiunea pe care
o are de îndeplinit: formarea unor personalităţi autonome integrabile social, cu capacităţi de
gândire critică şi creativă, cu un profil moral autentic şi cu o înaltă profesionalitate.
Integrarea presupune în sens mai larg plasarea /transferul unei persoane dintr-un mediu
mai mult sau mai puţin separat într-unul obişnuit, vizand ansamblul de măsuri care se aplică
diverselor categorii de populaţie şi urmăreşte înlăturarea segregării sub toate formele ei.
Integrarea şcolară, ca proces, este dificil de realizat în interiorul unui sistem de evaluare bazat
pe competiţie, care valorizează doar nivelurile de achiziţii academice ridicate. Chiar dacă, în
aparenţă, copiii parcurg acelaşi curriculum, asta nu înseamnă că ei au aceleaşi experienţe şi
competenţe educaţionale ca şi colegii lor ori că împart aceleaşi experienţe sociale cu ei.
Interacţiunea pozitivă între copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi semenii lor nu are loc
automat, doar prin plasarea copiilor în medii presupuse ,, integrale”/,,incluzive”. Integrarea
lor nu se rezumă nici la locul unde sunt plasaţi copiii, nici la furnizarea/facilitarea accesului la
seturi de norme de învăţare si comportament, ci presupune ca şcolile să poată răspunde nevoilor
tuturor copiilor lor.
Diferenţa dintre incluziune şi integrare presupune cateva coordonate:
Incluziunea este esenţa unui sistem educaţional comprehensiv real, opusă excluderii,
orientarea şcolii ca instituţie deschisă pentru toţi; integrarea este modalitate de atingere a
normalizării.
Integrarea presupune focalizarea pe elev, examinarea de către specialist, diagnosticarea
rezultatelor, programe adecvate pentru aceştia; incluziunea este focalizată pe clasă, examinarea
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elevului de către factorii implicaţi în desfăşurarea procesului instructiv-educativ, colaborarea
în rezolvarea problemelor, crearea unui mediu adaptativ şi a condiţiilor de sprijinire a elevilor
în clasă.
Integrarea pune accent pe nevoile copiilor speciali, recuperarea subiecţilor, beneficii
pentru copilul cu nevoi speciale, experienţă specializată şi suportul formal, intervenţie specială,
în timp ce incluziunea serveşte drepturilor tuturor copiilor, schimbarea în domeniul şcolilor,
beneficii pentru toţi copiii, suport informal şi expertiza cadrelor specializate, predare- instruire,
pentru toţi.
Ideile unei educaţii de calitate, pentru toţi copii, se pot mai bine realiza în toate treptele
învăţămantului, începand cu cel preprimar, pană la cel universitar, prin introducerea, alături de
modelul clasic, tradiţional şi orientările moderne, ale educaţilor contemporane.
Se promovează, prin politicile aplicării noilor educaţii, includerea tuturor copiilor în sistemul
educaţional, de la cei cu nevoi speciale, la cei cu dezvoltare normală, cuprinderea incluzivă a
copiilor supradotaţi, diferenţierea capacităţilor de lucru şi asimilarea cunoştinţelor după nevoi
şi capacităţi, difernţiat dar nediscriminatoriu, flexibilizarea conţinuturilor curriculare,
personalizat şi adaptat fiecărei categorii de copil educat.
Educaţia pentru toţi a fost considerată ca o provocare a pedagogiei moderne. Pentru a
putea introduce educaţia modernă în context, vom face un scurt istoric.
Preocupările pentru educarea copiilor datează din cele mai îndepărtate timpuri. În
comuna primitivă toţi copiii erau educaţi pentru activităţile specifice: de vanătoare şi de
pescuit.Viaţa tribală impunea mici difernţe între educarea băieţilor şi cea a fetelor. Educaţia
era făcută de adulţi şi consta în îngrijirea fizică şi dobandirea de experianţă de viaţă. Nu existau
instituţii specifice, educaţia realizandu-se în activităţi cotidiene, prin ritualuri de iniţiere şi prin
joc.
Deşi în timp profesiunea de cadru didactic şi-a câştigat un loc de frunte în repertoriul
de profesiuni, în societatea contemporană, statutul social al profesorului pare să fie mai degrabă
statutul clasei mijlocii. Această profesiune nu se găseşte între cele mai solicitate, dar nici între
cele mai evitate. Este o profesiune intelectuală respectată, ce nu conferă deţinătorului putere,
influenţă sau venituri superioare, dar conferă prestigiu şi satisfacţii, mai ales atunci când
vocaţia a stat la baza alegerii profesiunii. Mulţi dintre cei care optează pentru această
profesiune provin din familii în care profesiunile intelectuale sunt preţuite sau în care părinţii
sunt cadre didactice.
În majoritatea ţărilor dezvoltate s-a constatat că este mai degrabă o profesiune feminină
şi pare să convină mai bine femeilor. Salariile mai puţin ridicate îi îndepărtează pe bărbaţi care
au aspiraţii înalte. Pe de altă parte, această profesie oferă o redusă perspectivă de carieră (mai
puţin la nivelul învăţământului superior) presupunând puţine diferenţe între debutanţi şi cei cu
experienţă. Totodată, nu se poate schimba cu uşurinţă, iar din altă profesiune se pătrunde cu
dificultate datorită pregătirii complexe necesare.
Problematica evoluţiei învăţământului românesc preocupă din ce în ce mai mult nu
numai pe cei implicaţi direct în acest sistem dar şi pe beneficiarii serviciilor de instruire şi
educare, pe elevi şi pe părinţii lor. Dimensiunea acestor preocupări se reflectă în numeroasele
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amendamente aduse legilor specifice care guvernează sistemul de învăţământ: Legea
învăţământului şi Statutul personalului didactic. Schimbările foarte dese care s-au operat în
ultimii ani în zona planurilor de învăţământ, a programelor şcolare, a manualelor etc. au produs
de fiecare dată dezechilibre şi instabilităţi datorate în principal proceselor de adaptare şi
implementare. S-au lansat în mediul şcolar concepte relativ noi, cum ar fi de exemplu: cel de
calitate în educaţie, descentralizare şi altele. Cadrele didactice s-au văzut în situaţia de a face
eforturi suplimentare de adaptare, mai ales că şi atitudinea elevilor şi chiar a părinţilor faţă de
actul de educaţie şi faţă de educatori a suferit o schimbare semnificativă. Pe fondul unei lungi
perioade de timp în care resursele financiare alocate pentru dezvoltarea bazei materiale a
învăţământului au fost mult sub necesităţi şi a lipsei unor strategii de atragere de personal
corespunzător în sistem printr-o ofertă salarială pertinentă, percepţia generală este că asistăm
la un declin al calităţii educaţiei.
În fond, toate frământările legate de schimbările ce au loc în învăţământ trebuie puse
pe seama eforturilor de adaptare la schimbările profunde din societatea românească şi de
compatibilizare cu sistemele europene.
Privit ca investiţie în viitorul unor întregi generaţii de elevi, actul educativ din şcoli
poartă amprenta răspunderii cadrelor didactice, a directorilor de şcoli, a inspectoratelor şcolare
şi forurilor de conducere. În fiecare unitate şcolară personalul şcolii respective este primul
care suportă efectele pozitive sau negative ale fiecărei schimbări şi care este solicitat să dea
sens acestor schimbări. De modul cum sunt percepute de către cadrele didactice elementele de
noutate din activitatea lor depinde în mod esenţial succesul oricăror iniţiative de reformă. În
mod natural se manifestă o atitudine de rezervă faţă de schimbările bruşte, un anumit decalaj
în timp al aplicării unor măsuri chiar dacă acestea se dovedesc a fi bune. Dar dacă schimbările
preconizate nu sunt acceptate de educatori, atunci eşecul este garantat.
Cum înţeleg cadrele didactice importanţa muncii lor? Care sunt adevăratele motive care
îi determină să presteze o muncă atât de specifică şi specializată, în care se produc mutaţii atât
de importante şi creşte mereu complexitatea cerinţelor?
Pentru managerii din învăţământ, confruntaţi cu o mare diversitate de cerinţe,
problematica umană, calitatea şi competenţa dascălilor, valorificarea deplină a potenţialului lor
de muncă trebuie să se situeze pe primul loc. Nu se poate vorbi de calitate în învăţământ decât
dacă cei chemaţi să o înfăptuiască sunt motivaţi pe măsură. Cunoaşterea cât mai profundă a
necesităţilor, aspiraţiilor şi dorinţelor dascălilor şi mai ales a greutăţilor cu care se confruntă în
munca lor constituie baza acţiunii sistematice a directorilor de organizare a strategiilor de
motivare superioară al colectivului didactic. Ca principii generale, se recomandă promovarea
unei atitudini optimiste faţă de perspectiva de progres a unităţii şcolare şi fixarea periodică a
unor noi ţinte, superioare, care să menţină treaz interesul pentru progres.
Apelând la potenţialul ştiinţific şi practic uriaş oferit de psihologia muncii putem găsi
modalităţi de evaluare a gradului de motivare a personalului didactic la un moment dat.
Directorii de şcoli sunt direct interesaţi să obţină astfel de informaţii pentru a-şi putea adapta
stilul de conducere şi de aceea este oportună oferirea unui sprijin în zona cea mai sensibilă a
muncii: optimizarea activităţii profesorului. Calea cea mai directă pentru obţinerea de progrese
în valorificarea potenţialului cadrelor didactice este cea a elaborării de strategii graduale de
activare a pârghiilor specifice care să aducă un plus de motivare a personalului, în paralel cu
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asigurarea creşterii competenţelor. În realitate, chiar determinarea preocupărilor de creştere a
competenţelor, ceea ce presupune o acţiune de perfecţionare didactică sau în specialitate, se
realizează tot prin strategii de motivare.
Cunoaşterea gradului de motivare a profesorilor în unităţile şcolare, mai ales în cele
relativ mici, se realizează, de regulă, empiric, prin contact direct şi nu constituie o preocupare
distinctă. De aceea, adaptarea stilului de conducere al directorului şi crearea deliberată a
situaţiilor motivaţionale de ordin superior este, de obicei, departe de a fi optimă.
Calitatea superioară în educaţie se definește după condiţiile care sunt asigurate fiecărui
elev, condiţii absolut necesare pentru o bună, completă şi utilă dezvoltare.În ţările din UE se
abordează din ce în ce mai mult problema formării cadrelor didactice, atât formarea iniţială,
cât şi formarea continuă şi tendinţa majoră este –profesionalizarea cadrelor didactice şi a altor
categorii de personal implicate în educaţie.
Întrucât sistemele educative se caracterizează prin dinamism, formarea devine o
pârghie importantă pentru a asigura reorientările necesare ale educaţiei precum şi o strategie
prin care se poate asigura dezvoltarea calităţii învăţământului.Atât formarea iniţială cât şi cea
continuă profesionalizează formatorul educaţional încât el are puterea de a ameliora calitatea,
de a anticipa şi promova schimbarea şi de a asigura eficacitatea educaţiei.
Potrivit Legii Învăţământului nr. 84/1995, modificată şi completată,Ministerul
Educaţiei şi Cercetării stabileşte obiectivele formării, coordonează formarea continuă,
evaluează şi acreditează programele de formare continuă. Aceste deziderate se regăsesc și în
Legea Învățământului Nr. 1 / 2011, care a intrat în vigoare de la 01.09.2011. Guvernele viitoare
ar trebui să privească formarea cadrelor didactice nu ca pe o cheltuială ci ca pe o investiţie care
poate să producă un imens beneficiu: educaţie de calitate pentru toţi.
În sistemul de învăţământ românesc problema formării continue a cadrelor didactice
ţine de strategia Serviciului pentru Formarea Managerilor din Învăţământul Preuniversitar (a
Direcţiei Generale pentru Educaţie Continuă şi a Centrului Naţional de Formare a Personalului
Didactic din Învăţământul Preuniversitar, din cadrul MECS) care stabileşte finalităţile
stategice ale acestei formări, precum şi o serie de linii directoare privind
standardele,curriculum-ul,instituţiile de formare, evoluţia în carieră, dezvoltarea profesională
şi finanţarea formării.
Bibliografie:
www.didactic.ro
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Jocul didactic interdisciplinar – mijloc de dezvoltare a creativității
Prof. înv. primar Oprescu Andreea
Şc. Gimnazială „Nanu Muscel” –Câmpulung, Argeş
Motto:
„Pentru copil, ca şi pentru un matematician, jocul este o treabă serioasă.”
Grigore Moisil
Diversitatea şi complexitatea solicitărilor şi sarcinilor obiective, cărora omul trebuie
să le facă faţă, determină şi o diversificare şi complicare a formelor de activitate. După natura
si evoluţia ontogenetică, se delimitează ca forme de activitate jocul, învăţarea şi munca. Deşi
fiecare are specificul său, totuşi, deosebirile dintre ele nu sunt absolute: pe lângă faptul că, sub
aspect psihologic, au elemente comune, adesea chiar şi trăsăturile lor distinctive se împletesc
( în cadrul jocurilor se realizează sarcini de învăţare; învăţarea şi munca pot să includă unele
elemente de joc, în procesul învăţării se pot integra elemente de muncă, iar munca poate
conduce la achiziţii comportamentale).
Copilul se joacă pentru că se dezvoltă şi se dezvoltă pentru că se joacă. Jocul este
forma de activitate cea mai accesibilă copilului, iar ca structură corespunde în cea mai mare
măsura posibilităţilor sale fizice şi psihice.
Ideea că şcoala trebuie să se identifice cu jocul a fost prefigurată de Comenius în urmă
cu 300 de ani. Astăzi toţi pedagogii recunosc în joc un mijloc ideal de educaţie. Folosirea
jocului didactic în procesul instructiv - educativ face ca elevul să înveţe cu plăcere, să devină
interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară, face ca cei timizi să devină mai volubili, mai
activi, mai curajoşi, să capete mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă siguranţă şi
tenacitate în răspunsuri. Doar la auzul îndemnului ,, Hai să ne jucăm ! “, copilul tresare de
bucurie, devine mai atent, mai activ, mai interesat de activitatea ce o va desfăşura, neştiind,
practic, că prin joacă el va învăţa de fapt, va sistematiza ori îşi va consolida cunoştinţele .
Pentru o apercepţie justă în memorie şi raţiune, cel ce învaţă are nevoie de un puternic obiectiv
involuntar, adică trebuie să fie motivat intrinsec. In şcoală, motivaţia intrinsecă pentru
învăţătura nu apare la comandă. Din aceasta cauză, în procesul instructiv trebuie să se revină
la alte premise până ce se formează potenţialul necesar şi, între acestea, jocul constituie un
ajutor nepreţuit pentru a învaţă fără constrângeri. Atracţia jocului este o atracţie specifică şi
superioară. Pe lângă aptitudinea de a se conforma regulilor jocului, mai trebuie să existe şi
voinţa de a le realiza. Jocul este adesea obositor, câteodată chiar istovitor. Astfel, departe de a
se naşte din lene, jocul se naşte din voinţă. Există deci un raport mutual între joc şi muncă.
Jocul este vestibulul natural care conduce spre muncă, exersând în mare măsură inteligenţa şi
aduce o stăpânire de sine fără de care poţi fi o fiinţă umană fără a fi cu adevărat om. Prin
intermediul jocului, copilul ia contact cu alţii, se obişnuieşte să ţină seama de punctul de vedere
al altora, să iasă din egocentrismul său original, jocul fiind şi o activitate de grup. In cazul său,
fiecare ţine seama de celălalt.
Învăţământul modern trebuie să se orienteze tot mai hotărât spre o formare
interdisciplinară a personalităţii umane. Un astfel de model educaţional este flexibil, înlesneşte
adaptări rapide la mutaţiile ce intervin în evoluţia societăţii. Abordarea interdisciplinară poate
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permite adâncirea conexiunilor reale între discipline. Activităţile interdisciplinare au
pronunţate valenţe formative. Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină
sarcinile didactice din domenii de cunoaştere diverse într-o structură unitară, axată pe învăţare,
în condiţii agreabile, relaxante.
Simpla asemănare a unor cunoştinţe din diferite domenii nu constituie o activitate
interdisciplinară. Condiţia realizării demersurilor didactice o reprezintă realizarea conexiunilor
dintre diferite discipline, utilizarea lor în procesul cunoaşterii, în generalizări şi abstractizări.
In activitatea la catedră, am pornit de la principiul potrivit căruia copiii nu fac bine
decât ceea ce le place. Prin jocuri interdisciplinare am căutat să le oferim o mai puternică
motivaţie, să-i solicităm în timpul orelor (fără ca ei să simtă învăţarea ca pe o povară), să le
trezim dorinţa şi bucuria de a participa, de fapt, la propria lor formare. Jocurile interdisciplinare
asigură transferul cunoştinţelor asimilate în situaţii nou create, apropiate de realitatea vieţii,
consolidează deprinderile motrice, facilitează efortul intelectual, pregătesc şcolarii pentru
activităţile practice, le stimulează creativitatea.
Vom exemplifica prin câteva exerciţii pe care le-am folosit pentru clasă.
Află numărul:
Veveriţa

Ghicitoare matematică:

La un număr mă gândesc,

Iepuriţa a adunat

Tu încearcă să-l ghiceşti.

Doi morcovi de pe un strat

Riţa - Veveriţa dându-se huţa,

Şi o varză nu prea mare.

A strâns, sărăcuţa, nuci 99

Cam câte legume are?

32 ne-a dat nouă.
Socotiţi voi, dragii mei,
Câte i-au mai rămas ei ?

Completează povestirea:
A fost odată ca niciodată un împărat care avea un fiu, pe nume Făt - Frumos. Când a
împlinit …….( 2 + 6 + 10 sau mai avea 2 ani până să împlinească 20 sau 2 x 4 + 10) ani,
feciorul a plecat în lume să-şi caute norocul. A umblat mult şi a trecut peste ……(3 + 6 sau
25+14-30 sau 7x7-40 ) mari şi tot atâtea tari, până a ajuns la Împăratul ….( dacă nu e Alb, e
…). Acesta avea ( 28-25 sau 27: 9) fete.
Pentru a se însura cu cea mai frumoasă dintre fete, făt-frumos a trebuit să treacă prin
(2+3+5-7; 29+37- 63) încercări. El a reuşit să îndeplinească cele trei condiţii ale împăratului,
s-a căsătorit cu prinţesa, iar nunta a durat …..( 17-10; 1x7 ) zile şi tot atâtea nopţi.
Şi aşa cei doi au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi.

93

Nr. 20 - septembrie 2017

Abordarea interdisciplinară a inclus matematica şi specii literare mult îndrăgite de
copii. Presărând operaţiile matematice pe textul suport al unei poveşti sau poezii, cu sarcini
legate de alte discipline, copilul lucrează cu plăcere, fără a simţi efortul depus. Aşadar, este o
modalitate captivantă de a gândi sarcinile.
De asemenea, în cadrul planşei Familia mea, elevii au conştientizat care este
alcătuirea unei familii, gradele de rudenie dintre membrii ei, diferenţele de vârstă, descoperind
şi folosind numerele naturale în relaţiile de vârstă date.
Tata = …….( numărul anilor săi este mai mic decât 40, dar mai mare decât 30. Are
cifra unităţilor egală cu cea a zecilor).
Mama = …….(are vârsta mai mare decât 31, dar mai mică decât 34, este un număr
par).
Fetiţa = …….( un număr mai mic decât 9, dar mai mare decât 6, este un număr
par).
Băiatul = ……..( are cel mai mic număr impar).
Bunica = ……….( un număr mai mare decât 80, dar mai mic decât 90. Are cifra
unităţilor mai mare decât cifra zecilor).
Bunicul = ……..( un număr mai mare decât 89, dar mai mic decât 99. Este format
numai din zeci).
Lecţiile de abilităţi practice constituie un bun prilej de aplicare a cunoştinţelor
însuşite la alte discipline de învăţământ, de consolidare şi aprofundare a acestora, îmbinând
activitatea intelectuală cu cea fizică, folosind anumite reguli. Având pe banca figuri plane
decupate din hârtie (de forme, mărimi şi culori diferite) şi făcând apel la cunoştinţele
matematice acumulate, copiii au realizat compoziţii deosebit de interesante, dând dovadă de
spontaneitate, imaginaţie, iniţiativă, perseverenţă şi simţ pentru frumos. Astfel, lucrând în
echipe, au realizat: un copil, un robot, o casă, o livadă cu meri şi gutui, castele din poveşti,
omul de zăpadă.
Îmbinarea armonioasă a acestor jocuri în cadrul unei ore, gândită ca o activitate –
concurs organizată pe grupe, asigură participarea afectivă a micilor şcolari, dezvoltându-le
spiritul de echipă şi de competiţie. Necesitatea formării spiritului de echipă presupune
încredere reciprocă, solidaritate şi responsabilitate. Competiţia stimulează competenţa, efortul
de autoevaluare şi autodepăşire, acceptarea succesului său a eşecului. Se recomandă ca orice
activitate – concurs să fie urmată de o judecare obiectivă a factorilor care au dus la un anume
rezultat, desprinzându-se cuvenitele învăţăminte.
Bibliografie:
1. Chateau, J.- Copilul şi jocul, E.D.P. Bucureşti, 1973 (f.a.), cap. Rolul pedagogic
al jocului
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Proiectare didactică și management european în spațiul românesc
Prof. înv.preșc. Mîndruleanu Simona Ionela,
Grăd. PP „Lumea Copiilor”, Tg. Jiu
Procesul instructiv-educativ este, prin excelenţă, „un act teleologic care urmăreşte, în
mod conştient, atingerea unor finalităţi anterior stabilite”1, chiar dacă nu exclude caracterul
neprevăzut, spontan pe alocuri. Iată motivul pentru care proiectarea didactică ne apare ca o
condiţie absolut necesară unei activităţi didactice optime. Ea reprezintă activitatea complexă
de anticipare (prefigurare, prognozare) a modului de desfăşurare a procesului instructiveducativ şi, mai ales, a componentelor sale. Sensul modern al termenului de proiectare devine
sinonim cu sintagma design educaţional, înţeles ca act de “anticipare, prefigurare a demersului
didactic, în termeni care să-l facă intraductibil în practică.”2
Nevoile şi cerinţele copiilor pe scena educaţională pretind dascălilor o schimbare
radicală a modului de abordare a activităţii didactice. Predarea trebuie să ia în considerare
dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul
propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.
După Paul Popescu Neveanu, creativitatea „presupune predispoziţia generală a
pesonalităţii spre nou, o anumită organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate “
(Roco, 2004).
Nu mai trebuie de mult demonstrat faptul că eficienţa pedagogică, atât desfăşurarea,
cât şi rezultatele procesului de învăţământ, depind mai ales de metodele alese de cadrul
didactic. După cum o arată etimologia termenului, metodele de învăţământ reprezintă căile,
modalităţile, procedeele, tehnicile şi mijloacele adecvate pentru desfăşurarea procesului
instructiv-educativ: mai mult decât atât căile folosite în gradiniţa de profesori pentru a-i sprijini
pe preşcolari să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa, ele sunt mijloace prin care se
formează şi dezvoltă priceperile şi desprinderile preşcolarilor, dar şi capacitatea acestora de a
utiliza roadele cunoaşterii în aşa fel încât să-şi formeze şi să-şi dezvolte personalitatea.
Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării
personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Aceste metode stimulează creativitatea,
comunicarea, activizează toţi copii şi formeză capacităţi: spiritul critic constructiv,
independenţa în gândire şi acţiune, găsirea unor idei creative, îndrazneţe de rezolvare a
sarcinilor de învăţare.

1
2

Cojocariu, Venera Mihaela, Teoria şi metodologia instruirii, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 2002, p. 98.
Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, p. 228.
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Noul , necunoscutul, cautarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii
“mister didactic”, se constituie ca o “aventură a cunoaşterii” în care copilul e paticipant activ
pentru că el intalneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin
analize, dezbate, descoperă răspunurile la toate intrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte
responsabil şi mulţumit la finalul activităţii.
Clasificarea metodelor interactive de grup
 Metode de predare – învăţare:


Metoda predării- învăţării reciproce;



Mozaicul ;



Tehnica lotus;



Metoda învăţării pe grupe mici;



Metoda schimbării perechii ;



Metoda piramidei ;



Învăţarea dramatizată ;

 Metode de fixare şi sistematizare:


Diagrama cauză-efect;



Harta cognitivă;



Pânza de paianjen;



Cvintetul;

 Metode de rezolvare de probleme:


Brainstormingul;



Explozia stelară;



Palăriile ganditoare;



Metoda cubului;



Interviul de grup;



Tehnica 6/3/5;



Controversa creativă;



Tehnica acvariului;



Patru colţuri;

 Metode de cercetare:
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Experimentul;



Portofoliul pe grupe;

METODA “PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE”
Definiţie:
Tehnica interactivă de stimulare a creativităţii are la bază interpretarea de roluri prin
care copiii îşi exprimă liber gândirea, dar în acord cu semnificaţia culorii pălăriuţelor care
definesc rolul.
Şase pălarii gânditoare:
 Şase moduri de a gândi
 Gândirea în paralel
 Un instrument de inovaţie
Etape:


Se formează un grup de 6 copii;



Se împart pălăriuţele gânditoare;



Se prezintă de către profesor o situaţie cât mai concis formulată pentru a fi înţeleasă de
copii;



Copiii dezbat situaţia / cazul expus ţinând cont de culoarea pălăriei care defineste rolul.
Semnificatia culorilor



Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu
controlul discuţiilor, extrage concluzii – clarifică .



Pălăria albă – este povestitorul, cel ce redă pe scurt conţinutul textului, exact cum s-a
întâmplat acţiunea, este neutru – informează .



Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele
întâlnite, nu se justifică – spune ce simte .



Pălăria neagră – este criticul, prezintă aspectele negative ale întâmplărilor, exprimă
doar judecăţi negative – identifică greşelile .



Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluţii alternative, idei noi, dă frâu
imaginaţiei {Ce trebuie făcut?} – generează idei noi .



Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează
optimist posibilităţile, crează finalul – efortul aduce beneficii .

Beneficiile metodei:
Copiii învaţă :
 Să comunice ce simt fară reţinere;
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 Să comunice liber gândurile, dar din perspectiva semnificaţiei culorii;
 Să-şi exteriorizeze emoţiile, sentimentele;
 Să evite greşelile;
 Să ia decizii;
 Să cunoască semnificaţia fiecărei culori;
 Să-şi schimbe modul de a gândi , experimentând un altul.
În cadrul disciplinei DLC, metoda poate fi integrată în diferite momente ale activităţilor:
 povestirea,
 memorizarea,
 convorbirea,
 lectura după imagini
În continuare am sa prezint o activitate în care s-au folosit metode interactive.
Tema de studiu: Cum este,a fost şi va fi aici pe pământ?
Subtema : Animale domestice
Proiectul: Şi ele au suflet !
Grupa: Mijlocie
Categoria activităţii: DOS- Educaţie pentru societate
În captarea atenţiei şi reactualizarea cunoştinţelor ,s-a folosit metoda „ Floarea de
lotus”. Au fost aşezate pe covor cele opt petale ale florii de lotus şi s-au împărţit copiii în opt
grupe.Fiecare grupă s-a aşezat in dreptul unei petale.Sub fiecare petală, ei au găsit sarcini,pe
care fiecare grupă trebuia să le rezolve împreună.La final,sub pistil au găsit şi ultima
sarcină.Prin metoda pălăriuţelor gânditoare ,copiii trebuiau să rezolve problema unui căţeluş
rănit.
Astfel s-au
împărţit copiii în cinci grupe,fiecarei grupe revenindu-i o
pălărie.Educatoarea este pălăria albastră. Ea are rolul de conducător, supraveghează şi dirijază
desfăşurarea activităţii.Are ca sarcină să rezolve conflictele apărute şi să aleagă soluţia corectă.
Pălăriuţa albă cercetează problema : Ce ştim despre căţeluş,despre persoanele care l-au
rănit?Care sunt motivele pentru care căţeluşul a fost rănit?
Pălăriuţa roşie analizează faptele şi concluzionează că oamenii nu au vrut să-l rănească
pe căţeluş.Au vrut de fapt să se joace cu el ,trăgându-l de coadă ,pentru a se distra.Căţeluşul ,
supărat a vrut să-i muşte şi pentru a se apăra oamenii l-au lovit.Această grupă de copii a
considerat că problema majoră este faptul că animalele părăsite nu au un adăpost şi de aceea
vor fi mereu rănite.
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Pălăriuţa verde a găsit soluţii şi anume : Vom ruga oamenii să ne ajute sa amenajăm un
adăpost pentru câinii făra stăpâni,în curtea grădiniţei.
Pălăriuţa galbenă a fost de acord cu pălăriuţa verde,spunând de altfel, că sunt convinşi că mai
ales părinţii lor îi vor sprijini.
Pălăriuţa neagră , cu simţul ei critic , a concluzionat că sunt prea mulţi câini fără stăpâni. Ei
fac mizerie şi zgomot şi vor deranja oamenii . Pentru că există oameni cărora nu le plac
animalele.
Pălăriuţa albă a rugat celălalte pălării să tragă o concluzie. Astfel au hotărât împreună
să-l roage pe primar să-i ajute şi amenajeze un adăpost de animale la marginea oraşului, pentru
a nu deranja pe nimeni.Iar sarcina copiilor va fi sa-i ajute pe oameni să înţeleagă că şi aceste
biete animăluţe au suflet şi trebuie ocrotite şi ajutate.
Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe
direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un
pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale, în suprapunerea
problematizării pe fiecare metodă şi tehnică de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată
contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al preșcolarului.
Avantajele acestor metode active sunt acelea,că stimulează atenţia şi gândirea, oferă
posibilitatea preşcolarilor de a-şi dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi
integratoare, lucrul individual, în echipe sau participarea întregii clase la realizarea cerinţelor
pălăriilor gânditoare . Este o provocare şi determină o întrecere în a demonstra asimilarea
corectă şi completă a cunoştinţelor.
Învăţarea creativă presupune existenţa un potenţial creativ al preşcolarului, manifestat în
receptivitatea faţă de nou, curiozitatea ştiinţifică, nonconformism, originalitate, capacitate de
elaborare, fluenţă şi divergenţa gândirii, imaginaţie creatoare, inventivitate.
În concluzie, putem afirma ca folosind un limbaj inteligibil şi adecvat,bazat pe o
comunicare expresivă şi convingătoare, cadrul didactic trebuie să încerce să transfere
conţinutul predat în mod atractiv, nuanţat, argumentat şi inteligibil. Apelând la întregul arsenal
metodic şi logistic de care dispune, alegănd strategia didactică conform nivelului grupei și
ritmului propriu de dezvoltare al copilului și depăşind simplul şi plictisitorul monolog într-o
expunere elevată şi argumentată va schimba conformismul în participare şi activism.
Bibliografie

99



Cerghit, I., Metode de învăţământ, ed. a III-a, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1997



Cojocariu, Venera Mihaela, Teoria şi metodologia instruirii, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti,
2002



Fluieraş,Vasile, Teoria şi practica invăţării prin cooperare, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj –Napoca,2005



Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,1995.

Nr. 20 - septembrie 2017

Metoda proiectelor in invatamantul prescolar
Prof. inv. prescolar: Vasile Ionela Mihaela,
Gradinita cu P.P ,,Piticot” Craiova
La vârstele mici, experimentele produc acţiuni şi reacţii imediat observabile. Atunci
când copilul experimentează pe cont propriu, nu avem garanţia că va reuşi să treacă la un nivel
superior de înţelegere a unui concept. De aceea este necesar să vedem experimental ca pe un
proiect integrat în curriculum, iniţiat fie de educator , fie de copil. La ora actuală metoda
proiectelor este cea mai în vogă strategie didactică pentru desfășurarea procesului instructiveducativ la grădiniță. Se axează pe cercetare, stimulând copiii să caute răspunsuri la întrebările
care-i preocupă.
Metoda proiectelor presupune investigarea unor subiecte propuse de copii, definite ca
proiecte tematice, în comparație cu strategiile didactice clasice, unde temele săptămânale
abordate sunt planificate exclusiv de educatoare. Metoda proiectelor este o strategie de
învăţare şi evaluare, a cărei caracteristică se concentrează pe efortul deliberat de cercetare, pe
căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema propusă.
Proiectele tematice – presupun investigarea unor subiecte propuse de copii, sugerate de
anumite evenimente, întâmplări, ordinea desfăşurării lor fiind la latitudinea educatoarei şi a
copiilor. Subiectul proiectului este inspirat din mediul apropiat, presupunând interacţiunea
directă dintre copil şi mediu.
Conţinuturile converg temei sau subtemei, respectă nevoile de cunoaştere ale copiilor,
la un moment dat, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale acestora.
Activităţile integrate, desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice aduc un plus de
lejeritate şi mai mult, coerenţa procesului de predare – învăţare – evaluare. Aceste activităţi
asigură o învăţare activă, care se extinde până la limita pe care copilul o stabileşte, reflectă
interesele şi experienţa copiilor şi are o finalitate reală.
Educatoarea în colaborare cu copilul are în vedere coordonarea activităţii pe timpul
derulării proiectului, având rolul de ghid şi mentor a întregii activităţi.Prin activităţile
desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice copiii îşi vor putea aprofunda cunoştinţele despre
subiectul dat. Alături de ei sunt implicaţi: specialişti, părinţi, membrii ai comunităţii. Etapa de
evaluare a activităţii copiilor, la finalul unui proiect tematic, oferă educatoarelor şi părinţilor
posibilitatea de a observa copilul, de a-l aprecia; totodată este un prilej de testare şi de verificare
a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor creatoare ale copiilor. Activitățile se construiesc
ținându-se seama de particularitățile de vârstă și nevoile de cunoaștere ale copiilor. În fiecare
săptămână se întocmește harta proiectului, unde se stabilesc obiectivele operaționale, resursele
materiale și umane.
Educatoarea nu este șefa grupei, ci are rolul de coordonator, de ghid a întregii activități
educative. Alături de ea sunt implicați: părinți și membrii ai comunității, care influențează
pozitiv procesul instructiv. Se lucrează mult pe grupe și individual. Se pune mare accent pe
interdisciplinaritate. În funcție de tema proiectului educatoarea creează ariile de stimulare.
Acestea sunt diferite zone de interes, unde cei mici pot căuta ei înșiși răspunsuri legate de tema
dată. Entuziasmată de aceste noi concepte pedagogice m-am ambiționat să le aplic în practică.
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Iată, un exemplu! Unul dintre copii a adus la grădiniță un iepuraș de pluș. La un moment dat
m-a întrebat: Ce mănâncă iepurele? Profitând de curiozitatea lui, am planificat primul proiect
tematic: legumele. Am întocmit harta proiectului stabilind obiectivele operaționale și schițând
resursele materiale necesare. Având grupă mixtă, dar unde majoritatea copiilor erau de grupa
mare, am planificat câte trei activități frontale pe zi în afara ariilor de stimulare. Am încercat
să implementez metoda proiectelor timp de un an, implicând părinții și alți membrii ai
comunității în viața grădiniței.
Lucrând cu această metodă zi de zi am ajuns la concluzia că are multe dezavantaje.
Primul obstacol întâlnit era asigurarea resurselor materiale. Din moment ce grădinița nu alocă
un fond special pentru realizarea proiectelor tematice, educatoarea apelează la ajutorul
părinților. Practic părinții procură o mare parte din resursele necesare. Astfel materialul
didactic de cele mai multe ori ajunge prea târziu la grădiniță. Se creează o situație dificilă.
Educatoarea nu are cu ce lucra, copiii nu pot fi trași la răspundere, nici părinții nu sunt furnizori
de materiale didactice, iar statul nu are bani.
Un al doilea dezavantaj este efectivul mare de copii. În grădinițele din România o
singură educatoare lucrează cu cel puțin 20 de copii. Statistic vorbind, timpul alocat pentru
fiecare copil în parte nu depășește 10-15 minute într-o zi normală de grădiniță. Într-un sfert de
oră nu se poate schimba lumea.
O altă problemă o constituie controlarea ariilor de stimulare. Cei 20 de copiii înscriși
în grupă sunt ghidați de o singură persoană. În momentul în care educatoarea împarte copii în
două sau mai multe grupe e dificil să mențină atât ordinea necesară desfășurării activităților
educative, cât și atenția celor mici. Cât timp ea coordonează o grupă, cei nesupravegheați de
regulă deranjează activitatea.
Diferențele individuale îngreunează și ele procesul instructiv-educativ. Într-o grupă
mixtă copiii au diferite vârste. O educatoare competentă ține cont de aceste particularități.
Copiii de trei ani trebuie să primească sarcini ușoare, iar cei mari teme mai complexe. Sunt
copii care termină mai repede sarcina primită, alții sunt mai lenți și necesită ajutor. E dificil să
decidă educatoarea pe cine să ghideze. Să-i ajute pe cei mici, pe cei care nu au înțeles sarcina,
sau să pregătească o altă sarcină celor mai isteți? Orice ar alege cadrul didactic dintre aceste
opțiuni, copiii care rămân nesupravegheați vor deveni agitați pentru că nu sunt implicați într-o
activitate interesantă lor.
PREZENTAREA PROIECTULUI TEMATIC:
„Dacă vrei să ajungi mare, fii atent la traversare!”
Am aplicat metoda proiectelor tematice la grupa mică, în semestrul al II-lea. La început
nu eram foarte convinse că acestă metodă este posibil de aplicat la grupa mică, întrucât aveam
îndoieli că vom reuşi să-i stimulăm pe copii şi să le menţinem interesul pentru temă. Sursa de
alegere a subiectului a constituit-o în acest caz, o întâmplare care i-a impresionat pe copii.
Într-o dimineaţă au sosit aproape toţi copiii la grădiniţă, mai lipsea doar un băieţel pe nume
Răzvan, care a ajuns ceva mai târziu; părea uşor speriat şi trist. Îngrijoraţi l-am înconjurat cu
toţii şi l-am întrebat ce i s-a întâmplat. Răzvan ne-a povestit că tatăl său a vrut să traverseze
strada şi, grăbindu-se pentru că venea o maşină, a alunecat şi s-a lovit. Curioşi copiii l-au asaltat
cu întrebări: „L-a călcat maşina?”, „S-a accidentat?”, „Pe unde a trecut strada?”
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Profitând de interesul copiilor ne-am gândit că l-am putea folosi pentru derularea unui
proiect tematic în care copiii să se familiarizeze cu strada semnele şi câteva reguli elementare
de circulaţie.
Ne-am pregătit pentru a demara acest proiect tematic trecând la stabilirea obiectivelor,
a inventarului de probleme, analiza resurselor materiale şi umane; am schiţat un inventar de
teme pe arii curriculare, pe care l-am completat pe parcursul derulării proiectului.
Lucrând la grupa mică, am socotit că e mai bine să schiţăm noi planul de desfăşurare a
proiectului şi să-l facem cunoscut copiilor, pe parcurs, spunându-le ce sarcini au ei.
Inventarul de probleme şi harta proiectului le-am afişat în sala de grupă, apoi am scris
anunţul pentru ca părinţii să poată afla ce vom face în următoarele zile şi să ne poată ajuta să
procurăm materialele de care avem nevoie.
După procurarea materialelor am trecut la crearea centrului tematic. În „căsuţa cu
surprize” am expus materiale legate de tema proiectului, pe care copiii le-au putut privi, mânui
şi cu care s-au putut juca.
Am luat, de asemenea, legătura cu agentul de circulaţie care răspunde de sectorul unde
se află grădiniţa şi l-am invitat să le vorbească copiilor despre regulile de circulaţie care trebuie
respectate de pietoni şi despre accidentele care se pot întâmpla din neatenţia oamenilor.
Întâlnirea a fost atractivă pentru că s-a încheiat cu o povestire dramatizată sub forma teatrului
de păpuşi cu personaje îndrăgite de copii.
Am programat activităţi prin care copiii să aplice practic cunoştinţele însuşite prin
investigaţii proprii:


Activităţi comune cu întreaga grupă de copii

Cunoaşterea mediului: observare: „Strada”
Educarea limbajului: memorizare: „Melcul şi semaforul” dePassionaria Stoicescu
Activitate matematică: joc didactic „A câta maşinuţă a plecat?”
Educaţie plastică: pictură „Culorile semaforului”
Educaţie pentru societate: povestirea educatoarei „Iepuraşul neatent” de I. Manoliu
Educaţie muzicală: cântec „Semaforul” de P. Ţipordei
joc muzical „Mergi cum bat”
Educaţie fizică: Mers întro direcţie dată
Joc: „La stop, stai pe loc!”
A fost planificată, de asemenea, şi activitatea pe arii de stimulare, care să permită
completarea şi întregirea actului educaţional în conformitate cu subiectul abordat.


Activităţi pe arii de stimulare

Jocuri de rol: „La plimbare cu păpuşa”
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„Şoferii şi poliţiştii”
Biblioteca: citim imagini – „Unde ne putem juca cu tricicleta(bicicleta)?”
Construcţii: „Strada”
„Garaje pentru maşini”
Ştiinţă: joc – „Treci pe verde, stai pe roşu!”
Artă: modelaj – „Ochii semaforului”
Alegerea activităţilor s-a făcut în funcţie de specificul vârstei, fără a încerca prezentarea
unui volum exagerat de cunoştinţe, selectându-se doar lucrurile mai importante care trebuiau
reţinute de copii.
Programul a fost astfel organizat încât activităţile să se desfăşoare în manieră integrată,
fără a neglija însă orarul sau obiectivele urmărite. Totul a fost prezentat sub formă de joc, astfel
încât copiii să poată fi îndrumaţi să se exprime prin fapte, să-şi utilizeze cunoştinţele, abilităţile
şi să dobândească altele noi, să-şi dezvolte curiozitatea.
Finalitatea proiectului a constat în organizarea unui tur al oraşului cu autobuzul,
„Plimbare prin oraşul meu” şi desfăşurarea de jocuri în parcul central al oraşului.
Proiectul tematic aplicat a extins aria de utilizare a materialelor şi a mediului
educaţional dincolo de sala de grupă, demonstrând astfel care sunt efectele învăţării active.
Am menţionat acest exemplu, în primul rând pentru a dovedi că metoda proiectelor
tematice se poate aplica şi cu preşcolarii de la gupele mici; în al doilea rând pentru că vrem să
atragem atenţia că la acest nivel de vârstă este necesară o motivaţie foarte puternică, mai ales
în momentul iniţial, de trezire a interesului copiilor pentru temă şi pentru demararea
proiectului.
Din experienţa dobândită pe parcursul anilor în care am aplicat metoda proiectelor –
la grupele nivelului I şi la cele ale nivelului II – putem afirma că există diferenţe în organizarea
muncii, antrenarea copiilor şi atragerea părinţilor, la care ne vom referi în continuare:
În faza preparatorie şi de iniţiere a proiectului:
La grupele mici, iniţiativa aparţine educatoarei, atât în ce priveşte alegerea subiectului,
cât şi în stabilirea zonelor de interes, a inventarului de informaţii, în alcătuirea hărţii proiectului
şi în crearea centrului tematic.
La grupele mari, mai ales dacă preşcolarii sunt acomodaţi cu derularea proiectelor
tematice, ei înşişi îşi prezintă ideile, şi astfel grupa se mobilizează în alegerea subiectului.
După trezirea interesului copiilor, rolul educatoarei se diminuează, ea colaborează
discret, lăsând copiii să-şi manifeste creativitatea.
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În faza a doua, derularea propriu-zisă a proiectului:
La grupele mici, predominantă este activitatea ludică; materialul didactic este mai
bogat şi cuprinde cu precădere materiale care să permită intuirea directă. Observările la centrul
tematic sunt dirijate de educatoare.Totuşi copiii se dovedesc interesaţi şi lucrează cu plăcere.
La gupele mari, predominante sunt activităţile de experimentare, în cadrul temei; copiii
aduc mai multe completări, extinzând zonele de interes, proiectul derulat cuprinde mai multe
detalii.
În faza de evaluare a activităţilor şi a achiziţiilor copiilor am observat:
La grupele mici, achiziţiile cele mai valoroase sunt sub raportul socializării copiilor.
După o perioadă de lucru în această modalitate, copiii devin mai deschişi, mai comunicativi, li
se dezvoltă spiritul de observaţie.
La grupele mari, este vizibilă o tendinţă de sistematizare în răspunsurile copiilor şi o
tendinţă de prezentare a unor răspunsuri argumentate, ceea ce indică o dezvoltare mentală care
este în avantajul şcolarizării.
CONCLUZII
În baza rezultatelor obţinute, a experienţelor dobândite şi a introducerii alternativelor
şi a noilor strategii de învăţare prin cercetare şi descoperire, prin reconsiderarea rolului
educatoarei şi a responsabilităţilor copilului, promovăm „Metoda proiectelor la vârstele
timpurii” ca o foarte bună strategie de organizare, desfăşurare şi evaluare a procesului
educaţional din grădiniţă.
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Exemple de activități din școala mea, din clasa mea…
prof. înv. primar Olar Camelia - Maria
Școala Gimnazială„Dr. Aurel Vlad” Orăștie, Hd
Calendarul activităților:
 Cerc de lectură
 Studiul thematic

Cercul de lectură „Cartea, comoară de înțelepciune”
Proiectul educaţional” Cartea, comoară de înțelepciune” a apărut din dorinţa de a stimula
interesul pentru lectură al elevilor, acum când aceştia, atraşi tot mai mult de mijloace moderne,
uită că, de fapt, cartea a fost şi este un bun de valoare, un tezaur în care se concentrează
gândurile şi experienţa omenirii, pentru a se transmite urmaşilor .
Acest proiect îşi propune să trezească în sufletele fragile şi avide de cunoaştere ale elevilor
dorinţa de a se apropia de carte, dorinţa de a citi, dorinţa de a pătrunde încă de mici în universul
liniştit al unei biblioteci, respectul faţă de carte, faţă de cel ce a scris-o .
Activitatea de la cercul de lectura aduce o importantă contribuție la descoperirea și
stimularea talentelor, aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului și a pasiunii pentru
literatură și lecturaă precum și la cunoașterea și însușirea temeinică a limbii române.
Scopul nostru este acela de a-l transforma pe elev într-un adevărat consumator de lectură,
conştient de valoarea şi importanţa cărţii în desăvârşirea personalităţii lui, de rolul pe care-l
ocupă carte în relaţionarea cu lumea din jur, cu restul universului

STUDIUL TEMATIC ÎN ȘCOALA NOASTRA, ÎN CLASA NOASTRĂ…
Studiul tematic este un cumul de activități ce se desfășoară pe o anumită
perioadă de timp în funcție de tema propusă, în care copiii se informează, cercetează,
descoperă, crează, rezolvă probleme, pe o anumita temă, sau explorează interrelațiile cu lumea
înconjurătoare, sub îndrumare și prin efort propriu.
*COPIII
-se manifestă natural;
-au mai multă libertate de acțiune;
-procură material și devin mai responsabili;
-au încredere în forțele proprii;
-se bucură de finalitatea activității lor;
-sunt parteneri în actul educațional;
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-se exprimă pe ei înșiși;
-își dezvoltă compententele cum ar fi creativitatea, capacitatea de a comunica, munca în echipa;
*DASCĂLII
-reușesc să cunoască mai bine elevii;
-rezolvă problema resurselor materiale împreună cu elevii;
-depistează diverse tipuri de comportament;
-se valorizează în raport cu ceilalți factori educaționali;
-își lărgesc sfera preocupărilor, își aprofundează cunoștințele și aplică metode noi;
-pot realiza o evaluare completă a fiecărui copil în parte;
*PĂRINȚII
-ajung să cunoască mai bine activitatea de la clasă;
-se implică în realizarea acesteia;
-urmăresc progresele copilului;
-sprijină evoluția copilului;
-dezvoltă o relație strânsă cu dascălul și școala;
*ȘCOALA
-își îmbogățește baza materială prin implicarea celorlalți factori educaționali;
-facilitează inserția școlii în comunitate;
Evaluarea unui studiu tematic are în vedere următoarele:
-adecvarea metodelor de lucru, a materialelor și mijloacelor didactice folosite ;
-acuratețea produsului;
-rezultatele obținute;
-raportul final;
-gradul de implicare a participanților în sarcina de lucru;
Iată câteva posibile teme de studio tematic folosite în clasele I-IV:
-Culorile toamnei;
-Datini și obiceiuri la români;
-Banii;
-Pietonul civilizat;
-Vitaminele-rădăcina vieții;
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-Școala;
-Ocrotiți pădurea;
De obicei ideea unei teme este inițiată de copii în urma unei vizite, excursii, emisiuni
Tv.
Finalizare și evaluare: putem spune că elevilor le place acest tip de predare integrată,
că sunt interesați, caută, se informează, își informează colegii în legătură cu noile achiziții sau
cu materialele folosite, își implică și familia, aceasta ajutându-l în căutarea și selectarea
materialelor, dar și în realizarea proiectului final.
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