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Programul ”Școala siguranței”
Prof. Voiculescu Simona Elena,
Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu, Câmpulung, Argeș
În cadrul proiectului ”ȘCOALA SIGURANȚEI” elevii clasei I A au fost invitați să facă
primii paşi în lumea regulilor de circulație. Cunoscându-le şi respectându-le vor putea să se
ferească de accidente. Au aflat pe unde să circule când traversează, care sunt locurile unde să
se joace, ce vehicule sunt antrenate în trafic, care este rolul polițistului, ce semnificație au unele
indicatoare şi marcaje rutiere. Proiectul a intensificat activitatea de sprijinire a şcolarului în
dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi care să-i permită adaptarea cu uşurinţă la
condiţiile de mic pieton. Educația rutieră urmăreşte familiarizarea elevilor cu regulile de
circulaţie; cunoaşterea şi înţelegerea regulilor generale ale circulaţiei pe drumurile publice şi
transformarea regulilor generale ale circulaţiei rutiere în deprinderi conştiente de comportare
corectă în diferite situaţii în vederea prevenirii accidentelor. Elevii și-au însușit noțiuni noi
(ex. Legislaţia rutieră – toate legile care reglementează circulaţia participanţilor la trafic, pe
drumurile publice; Circulaţia rutieră – activitatea de folosire a drumului public de către
participanţii la traficul rutier; Pietonul – persoana care circulă pe jos, respectând legislaţia
rutieră pentru circulaţia acestuia).
Siguranţa vieţii este una dintre problemele lumii contemporane acum când numărul
mijloacelor de transport a crescut considerabil. Cu atât mai importantă este educaţia rutieră
privind siguranţa în traficul rutier pentru a estompa vulnerabilitatea copiilor în faţa pericolelor
rutiere datorată atât lipsei de experienţă cât şi staturii, a înălţimii fizice a copilului care îi oferă
o perspectivă mult mai redusă asupra traficului, în comparaţie cu un adult.
Intensificarea circulaţiei pe drumurile publice impune intensificarea şi eficientizarea
activităţilor de educaţie rutieră a copiilor de vârstă şcolară mică. Alături de ceilalţi factori care
contribuie la formarea unui comportament rutier adecvat şi avem în vedere familia,
comunitatea, mass-media, totuşi, şcoala rămâne factorul primordial în cunoaşterea deplină a
regulilor de circulaţie, în formarea unor deprinderi practice corecte de comportare pe drumurile
publice.
Educaţia rutieră trebuie să transmită copiilor o cultură a siguranţei, să le formeze
atitudini şi aptitudini de abordare a problemelor legate de circulaţia pe drumurile publice sau
în mijloacele de transport şi de securitate a vieţii. Premisa fundamentală a educaţiei rutiere o
constituie dreptul uman fundamental la viaţă. Problematica Lumii Contemporane ridică azi
următoarea întrebare: Cum se poate realiza educaţia, astăzi, în aşa fel încât personalitatea
umană să poată face faţă cu succes acestui context problematic? Soluţiile educative pot fi
conturate astfel încât să vizeze schimbarea paradigmei educaţionale, a modului general de a
înţelege, concepe şi realiza educaţia; prin lărgirea ariei şi a conţinuturilor educaţiei; inovaţii în
conceperea şi realizarea educaţiei – educaţia permanentă şi autoeducaţia.
Din păcate, educaţia rutieră în şcoala contemporană se realizează sporadic. Puţinele
texte suport ce tratează această temă la disciplina Limba şi literatura română, sau la Educaţia
civică şi chiar discuţiile ocazionale sunt insuficiente formării unor deprinderi corecte de
participare la trafic, de comportament rutier. Copiii trebuie să se bucure de o atenţie cu totul
deosebită, astfel încât tristele veşti ale unor accidente rutiere în care sunt implicaţi minori să
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dispară. Alături de activităţile celorlalţi parteneri, în educaţia rutieră rămân hotărâtoare
activităţile specifice actului educaţional. Învăţământul, îndeosebi cel primar constituie
platforma pe care se construieşte educaţia rutieră, unde se formează comportamentul rutier.
Educaţia rutieră urmăreşte atât însuşirea şi respectarea regulilor de circulaţie, de
folosire a căilor rutiere cât şi formarea atitudinii binevoitoare faţă de partenerul de trafic numită
politeţe, dar care este bazată pe nişte reguli stricte ce favorizează instalarea unui climat de
siguranţă pe drumurile publice. Fie că sunt organizate activităţi în cadrul cercurilor pe teme
rutiere, fie în cadrul opţionalelor, fie ale unor concursuri organizate de diferite foruri, toate au
un singur scop: Viaţa are prioritate!
Obiectivele programului au fost:
-Cunoaşterea şi aplicarea regulilor de circulaţie;
-Formarea unui comportament rutier adecvat;
-Conturarea personalităţii elevilor prin dezvoltarea trăsăturilor de caracter: întrajutoare,
cooperare, colaborare, disciplina în trafic, respectul reciproc, dorinţa de autoperfecţionare.
Evitarea comportamentelor de risc, cunoaşterea principalelor indicatoare şi marcaje
rutiere care se referă la circulaţia pietonilor pe drumurile publice, cunoaşterea unor elemente
simple de legislaţie rutieră, abordarea unui comportament rutier adecvat, civilizat pe drumurile
publice şi în mijloacele de transport au implicaţii profunde în prevenirea accidentelor de
circulaţie în rândul copiilor şi a elevilor. Desfăşurate în sala de clasă, pe terenul de sport al
şcolii sau direct în teren (stradă, intersecţie, mijloace de transport în comun) activităţile au fost
pentru elevi foarte atractive dar şi instructive, în acelaşi timp. Diversitatea formelor de
activitate desfăşurate: fie ca vizionări de filme didactice cu tematică rutieră urmate de
dezbateri, fie întâlniri cu agenţii de circulaţie, ori lecturarea unor texte cu tematică adecvată,
realizarea unor desene sau organizarea unor jocuri şi concursuri au condus la însuşirea
temeinică a conţinuturilor propuse. Copiii au învăţat când şi unde pot să se joace în siguranţă
în timpul liber cu bicicleta, cu rolele sau chiar cu mingea, cu coarda, cum şi pe unde pot traversa
ca pietoni fără ca viaţa să le fie pusă în pericol, sau cum să se comporte ca pasageri în
mijloacele de transport în comun.
În cadrul programului am desfășurat următoarele activități cu elevii:
- I-am informat pe copii despre un oaspete special, care se va juca și va învăța împreună
cu ei – Tedi. Apoi am așezat pe tablă imaginea unei case și a unei școli și am pus întrebarea:
„În ce mod se poate ajunge de acasă la școală?”. Le-am prezentat și am discutat despre regulile
ce trebuie respectate pe drumul de acasă la școală.
-Copiii se așază în banci și sunt întrebați ce semne de circulație cunosc și de ce sunt
ele importante. Se subliniază cunoașterea regulilor unui comportament sigur în drumul spre
școală și conștientizarea copiilor privind necesitatea unei reacții corespunzătoare în diferite
situații periculoase.
- Am realizat pe podea o „trecere de pietoni” – niște coli albe de hârtie, care imit
benzile. Copiii s-au așazat în șir, având sarcina de a traversa pe aceste „benzi”. Copiii află cum
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trebuie procedat (privit în stânga, în dreapta și din nou în stânga), iar apoi fiecare a trecut corect
„de partea cealaltă a străzii”.
-Am pregătit 2 coli de hârtie, una de culoare verde și una roșie, creioane, betișoare,
bandă adezivă și foarfece. Sarcina copiilor este să încercuiască și să decupeze câte un cerc
verde și unul roșu, iar apoi să le lipească de bețișoare realizând niște palete de poliție. Sarcina
copiilor este să răspundă, cu ajutorul semnelor pregătite anterior (cerculețele roșii și verzi), la
întrebările citite de către mine. Semnul verde înseamnă da, iar cel roșu, nu. Înainte de începerea
propriu-zisă a jocului, pun câteva întrebări de probă (de exemplu: 1-Elementele reflectorizante
se poartă sub bluză sau haină, pentru a nu-i orbi pe șoferi (nu). 2- Când se aprinde lumina
verde, trebuie imediat pășit pe trecerea de pietoni (nu). 3- Dacă trecerea de pietoni nu este
semaforizată, atunci, pentru a traversa de cealaltă parte a drumului, trebuie să ne oprim, să ne
uităm în stânga, în dreapta și din nou în stânga (da). 4- Lumina roșie înseamnă că poți trece
(nu). 5- Când se merge cu mașina, trebuie pusă centura de siguranță (da).
- Copiii primesc un desen cu imaginea unui semafor pe care o colorează. Se repetă
regulile de circulație, le spun o poezie despre semafor și rolul său.
-Împreună cu elevii mergem în parcul din apropierea școlii. Pe drum respectăm regulile de
circulație, iar în parc se joacă în siguranță.
- ”Balonul călător”-jocul desfășurat în curtea școlii presupune muncă de echipă și
respectarea regulilor astfel încât toți copiii să fie în siguranță.
-”Învățăm să traversăm!”- Întâlnire cu dl. polițist care le explică copiilor cum trebuie să
traverseze strada. Toți copiii traversează strada pe zebră.
- Copiii sunt împărțiți în grupe. Fiecare grupă primește câte o foaie și lipici. Sarcina lor
este să asambleze și să lipească puzzle-uri, ex. „autobuz”, „mașină”, „bicicletă”, „pieton”. Leam povesti copiilor despre cum pot călători în siguranță de acasă la școală.
-Elevii au construit un „autobuz” din scaune (– două rânduri a câte două scaune, cu
trecere pe mijloc și un loc pentru șofer) și le-am amintit că niciodată nu trebuie să stea prea
aproape de carosabil sau să alerge prin fața sau direct în spatele autobuzului. Copiii intră pe
rând înăuntru și să ocupă locurile. Am dat comenzi și copiii au învățat să coboare și să urce în
autobuz. Copiii părăsesc autobuzul și se așază în cerc. Au așezat niște pernuțe formând un
cerc și se așază pe ele turcește. Pernuța va îndeplini rolul de scaun de mașină. Când pornește
muzica, copiii se plimbă în afara cercului format din pernuțe. În momentul în care se oprește
muzica, copiii trebuie să ocupe una dintre pernuțe și să-și pună centura (se încrucișează brațele
pe piept). De fiecare dată când pornește muzica se iau două pernuțe. Copiii care nu au reușit
să ocupe loc pe pernuțe se vor așeza pe margine. Câștigătorii au fost răsplătiți cu aplauze.
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Exemple de bune practici privind abordarea integrată a activităţilor
instructiv-educative din educaţia timpurie
Prof. Răileanu Elena Alina
Educ. Neacșu Marioara
G.P.N. ”Campionii”, Mioveni
Progresul uimitor al civilizaţiei contemporane și explozia informaţională se resimt şi în
învăţământul preşcolar românesc, acesta cunoscând, în ultimul deceniu, o continuă
transformare şi dezvoltare sub aspectul conţinutului, metodologiei şi strategiei didactice.
Astfel, au apărut noi concepte de o deosebită importanţă în activitatea cadrelor didactice:
„educaţia timpurie”, „educaţia centrată pe copil”, „învăţarea prin descoperire”, „inteligenţa
emoţională”, „parteneriat educaţional”.
Predarea integrată a conţinuturilor a cunoscut o extensie relativ rapidă în
învăţământul preşcolar şi primar. Aceasta se dovedeşte a fi o reală soluţie pentru o mai
bună corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, tehnologia şi „ presupune stabilirea unor
relaţii strânse, convergente, între următoarele elemente: concepte, abilităţi, valori,
aparţinând disciplinelor şcolare distincte.” (De Landsheere – 1992)
Integrarea este:
 Acţiunea de a face să interrelaţioneze diverse elemente pentru a constitui un tot
armonios, de nivel superior, a aduce părţi separate într-un întreg unitar, funcţional,
armonios.
 Sinonime pentru integrare: fuziune, armonizare, încorporare, unificare şi coeziune.
Integrarea conţinuturilor are două dimensiuni: orizontală şi verticală.
Integrarea orizontală reuneşte într-un ansamblu coerent două sau mai multe obiecte
de studiu aparţinând unor domenii curriculare diferite.
De exemplu: integrarea cunoaşterii mediului, a educaţiei pentru societate, a
educării limbajului, educaţiei fizice, în studierea unei teme ca „ Sănătatea – o comoară de
preţ”.
Integrarea verticală reuneşte într-un ansamblu coerent două sau mai multe obiecte de
studiu aparţinând aceluiaşi domeniu (DŞ, DLC, DOS, DEC, DPM).
De exemplu: integrarea educaţiei pentru societate cu activităţile practice în realizarea
unor teme ca: „În lumea copiilor” (lectură după imagini, confecţionare de felicităriactivitate pe grupe), „Drepturile şi obligaţiile mele” (lectura educatoarei – ”Drepturile
copilului”, confecţionare „Cartea copilăriei”), „Fructele - vitamine pentru pitici” (”Alfabetul
vitaminelor” – memorizare, colaj – ”Vitamine pentru mine”), etc.
Principalele niveluri ale integrării sunt următoarele:
- integrarea intradisciplinară;
- integrarea multidisciplinară;
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- integrarea pluridisciplinară;
- integrarea interdisciplinară;
- integrarea transdisciplinară.
Integrarea intradisciplinară vizează organizarea şi predarea unor conţinuturi
interdependente, aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea rezolvării unei probleme,
studierii unei teme sau dezvoltării unor abilităţi. (G. Guerin – „ Dictionnaire actuelle de
education”, 1993). Acest tip de integrare oferă educatoarei şi preşcolarilor parcurgerea rapidă
a unui volum mare de cunoştinţe, însă dintr-o singură direcţie. Organizarea şi predarea
intradisciplinară a conţinuturilor reprezintă încă axele curriculumului tradiţional.
Integrarea multidisciplinară presupune juxtapunerea unor conţinuturi diverse,
uneori fără relaţii aparente între ele. Conţinuturile care aparţin unei anumite discipline sunt
predate prin mijloace specifice fiecărui domeniu, folosind argumentaţiile altor discipline.
Integrarea pluridisciplinară presupune studierea unui conţinut dintr-o disciplină prin
intermediul mai multor discipline deodată. Cercetarea pluridisciplinară aduce un plus
de informaţie disciplinei în cauză, dar favorizează exclusiv disciplina respectivă.
Integrarea interdisciplinară reprezintă o formă de cooperare între discipline
diferite referitor la un anumit proces, fenomen, a cărui complexitate poate fi explicată,
demonstrată, rezolvată numai prin acţiunea convergentă a mai multor puncte de vedere. Se
poate realiza atât la nivelul macroeducaţional (cel al proiectării şi elaborării curriculumului:
plan cadru, programe, manuale), cât şi la nivel microeducaţional activitatea de predare –
învăţare – evaluare). Deşi conţinuturile proiectate în această manieră corespund mai bine
necesităţilor actuale, conducând la o mai bună înţelegere a realităţii de către preşcolari,
finalitatea interdisciplinarităţii rămâne înscrisă în cadrul cercetării interdisciplinare.
Integrarea transdisciplinară presupune o întrepătrundere a mai multor discipline care
poate genera apariţia unor domenii noi de cunoaştere. Transdisciplinaritatea vizează
studierea, explorarea proceselor şi fenomenelor complexe, conducând la intensificarea
relaţiilor dintre discipline şi descoperirea unor noi orizonturi ale cunoaşterii. Finalitatea sa
este înţelegerea lumii prezente.
Ce înseamnă curriculum integrat?
În contextul preşcolarităţii, curriculum integrat este produsul educaţiei centrate pe
copil, în care accentul este pus pe importanţa necesităţilor, intereselor copilului şi a stilului
propriu de învăţare (Teoria inteligenţelor multiple). Potrivit S. Drake (1998), curriculumul
integrat necesită utilizarea în manieră holistă, integratoare, a abilităţilor şi competenţelor celor
educaţi, iar accentul educaţiei ar trebui să se pună pe capacitatea de a rezolva probleme şi de
a le aplica în contexte reale. Prin intermediul acestui tip de curriculum, este facilitată formarea
şi exersarea abilităţilor copiilor de a realiza conexiuni care să reprezinte lumea reală cât mai
exact posibil.
Copiii au nevoie de ajutor pentru a realiza legături cu comunitatea în care trăiesc, fapt
pentru care, curriculumul include activităţi în care preşcolarii dobândesc anumite cunoştinţe,
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abilităţi, competenţe aplicabile în viaţa reală, aceştia devenind participanţi activi în viaţa
comunităţii.
Printre avantajele utilizării curriculumului integrat se pot enumera:
- învăţarea bazată pe proiect;
- aduce un plus de calitate cunoştinţelor, acestea fiind dobândite profund şi pe o
perioadă de timp îndelungată (copiii identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi
concepte dintre temele abordate în grădiniţă şi cele din afara ei );
- conţinuturile pot fi parcurse într-un timp relativ scurt;
- utilizarea predării în echipă (formată din mai multe educatoare);
- învăţarea prin cooperare, care presupune dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin
realizarea unei comunicări deschise cu membrii grupului, acceptarea opiniei celorlalţi,
dar şi dezvoltarea intrapersonală, deoarece copiii devin mai responsabili în procesul
învăţării;
- învăţarea activă, ce are la bază utilizarea metodelor de predare active, activparticipative, interactive;
- aplicarea inteligenţelor multiple în procesul de predare-învăţare-evaluare;
- promovarea atitudinilor pozitive;
- educatoarea devine un facilitator al activităţilor desfăşurate (mai mult decât o sursă
de informaţii);
- implicarea comunităţii în activităţile educative, prin realizarea de parteneriate
educaţionale.
Activităţile integrate propuse de curriculum pentru învăţământul preşcolar sunt, în
funcţie de durată şi elemente de conţinut, de patru tipuri:
1. activitate integrată care înglobează toate activităţile din programul unei zile şi care
se desfăşoară pe parcursul întregii zile ( ADP + ALA + ADE );
2. activitate integrată care înglobează ALA + ADE din ziua respectivă;
3. activitate care înglobează ADE dintr-o zi;
4. activitate integrată în care activitatea de bază este un anumit tip de ADE din
ziua respectivă, în care sunt înglobate elemente din mai multe DE, indiferent de programul
zilei. („Curriculum pentru învăţământul preşcolar”).
CARACTERISTICI DEFINITORII ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE
 Finalităţile activităţii integrate sunt selectate din listele de obiective-cadru şi de
referinţă ale domeniilor experienţiale, iar obiectivele acesteia vor constitui un set unitar
şi restrâns de patru-cinci obiective, cu referire directă la experienţele de învăţare vizate
(nu sunt sarcini de învățare, ci obiective !).
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 Conţinuturile abordate sunt selectate şi abordate în strânsă relaţie cu nucleul de
integrare curriculară (tema anuală de studiu, tema proiectului tematic/tema săptămânii,
tema zilei, tema activității integrate).
 Fiecare din situaţiile de învăţare proiectate şi desfăşurate în cadrul activităţii integrate
contribuie la explicitarea, analiza, rezolvarea temei activităţii (tema activității este una
singură !).
 Activitatea integrată trebuie să vizeze antrenarea de abilităţi disciplinare şi/sau
transferabile, oferind copiilor ocazii de comunicare, cooperare, utilizare a unor surse
variate de informaţii, investigaţie, experimentare, identificare de soluţii, testare de
ipoteze etc.
PAŞI ÎN PROIECTAREA UNEI TEME CURRICULARE
 Identificarea/selectarea temei (apropiată de viaţa de zi cu zi a elevilor, suficient de largă
pt. a permite dezvoltarea unor activităţi de învăţare diverse, să facă apel la cunoştinţe,
experienţe, competenţe anterioare, să poarte un nume etc.).
 Identificarea asociaţiilor semnificative şi realizarea unei imagini globale asupra temei
(legăturile pe care fiecare disciplină le poate avea cu tema, construirea structurii – harta
conceptuală, întrebările călăuzitoare, primele consultări cu potenţialii colaboratori
externi).
 Definirea rezultatelor asteptate (obiective/competenţe/valori/atitudini etc.).
DIFICULTĂȚI... încă prezente
 stabilirea și înregistrarea temei activității integrate;
 conceperea obiectivelor și numărul acestora (nu mai mult de 10 și nu sunt sarcini de
învățare; legătura lor cu tema, conținutul activității și cu evaluarea rezultatelor);
 elaborarea scenariului activității;
 fragmentări nejustificate în conținutul activității integrate (fiind văzută ca o activitate
în care avem mai multe activități lipite !);
 modalitatea de organizare a mediului educațional;
 modalitatea de concepere a evaluării (legătura ei cu tema, obiectivele și conținutul!).
TIPURI DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE întâlnite în aplicarea noului curriculum:
I - Activitate didactică de sine stătătoare, având conţinuturi integrate, care articulează
armonios conţinuturi referitoare la două sau mai multe domenii experienţiale. Durata unei
astfel de activităţi va fi aceea a unei activităţi didactice din grădiniţă, conform vârstei copiilor.
Exemplu: La tema săptămânii: ,,Animale sălbatice”, se poate propune o activitate
didactică integrativă, care conectează conţinuturi din domeniile Ştiinţe şi Om şi societate,
organizată în jurul unei probleme matematice, cu implicaţii morale: ,,O mamă iepuroaică are
doi pui. Vizitând grădina de legume din apropierea vâlcelei unde locuieşte, aceasta aduce
pentru prânz cinci morcovi, pe care vrea să îi mănânce împreună cu puii ei. Cum va împărţi
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iepuroaica morcovii?” Pentru desfăşurarea activităţii, se foloseşte material intuitiv, iar copiii
sunt invitaţi să găsească soluţii individual sau în grupuri mici. Toate soluţiile vor fi prezentate,
ilustrate cu material intuitiv şi discutate, din punctul de vedere al implicaţiilor lor morale,
umaniste.
II - Activitate integrată care include mai multe secvenţe didactice – situaţii de învăţare
ale căror conţinuturi (ale două sau ale mai multor domenii experienţiale sau categorii de
activitate) se articulează în jurul unui nucleu de integrare curriculară. O astfel de activitate
didactică integrată se va desfăşura pe parcursul duratei de timp dedicate activităţilor comune.
Exemplu: Activitatea didactică se extinde pe parcursul unei secvenţe de timp mai
cuprinzătoare şi presupune organizarea unei pieţe în care se vând fructe. O parte dintre copii
vor fi vânzătorii, o parte cumpărătorii. Vânzătorii vor decide care sunt fructele pe care le vând,
cum trebuie acestea pregătite, cum trebuie îngrijite, în ce cantităţi se vând, care este costul
potrivit, ce se întâmplă cu preţul dacă apar o serie de condiţii speciale (fructele încep să se
strice, se face seară, un cumpărător doreşte să cumpere cantităţi mai mari de fructe etc.).
Cumpărătorii trebuie să se informeze despre caracteristicile şi modalităţile de consumare ale
fructelor existente pe piaţă şi să exerseze comportamente specifice unui cumpărător (să întrebe
preţul, să negocieze, să ofere banii potriviţi – se pot utiliza jetoane în acest sens). Activitatea
va integra conţinuturi specifice domeniilor Ştiinţe şi Om şi societate.
III - Program de activitate integrată având conţinuturi articulate în jurul unui nucleu de
integrare curriculară, care cuprinde o parte sau toate activităţile comune ale zilei şi o parte sau
toate activităţile alese.
Exemplu: Activitatea unei zile are ca punct de plecare povestea Căsuţa din oală, iar
întrebarea integratoare este: Cât de mare ar trebui să fie oala în care s-au adăpostit animalele,
pentru ca să le încapă pe toate? Activitatea didactică este organizată pe situaţii de învăţare, a
căror finalitate este identificarea şi aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru a răspunde la
întrebare. Situaţiile de învăţare vor integra conţinuturi informaţionale din domeniile: Ştiinţe,
Om şi societate, Estetic şi creativ, copiii fiind antrenaţi în activităţi de căutare de informaţii
privind dimensiunile şi comportamentele specifice ale animalelor sălbatice ilustrate în poveste,
dar şi în activităţi de estimare a dimensiunilor şi a mărimilor. În funcţie de sarcinile de lucru
impuse, copiii vor alterna activitatea pe centrele cu specific cu activitatea frontală sau de grup,
produsele activităţii de învăţare fiind un răspuns pentru întrebarea formulată şi un model din
carton al oalei care ar fi putut adăposti animalele.
În cadrul activităților integrate, abordarea realității se face printr-un demers global, granițele
dintre categoriile și tipurile de activități dispar, se contopesc într-un scenariu unitar și de cele
mai multe ori ciclic, în care tema se lasă investigatǎ cu mijloacele diferitelor științe, evident,
conținuturile au un subiect comun, care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora și
atingerii obiectivelor comportamentale avute în vedere.
Activitățile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristicǎ, proiectate
conform planului de învǎțǎmânt, orarului aferent nivelului de vârstǎ, susținute de experiența
cadrului didactic. Educatoarea organizează și desfășoară activități integrate generate de
subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului. Aceste activități pot fi desfășurate integrat
după un scenariu elaborat de educatoare ce începe cu întâlnirea de grup, inițiatǎ în fiecare zi și
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care se poate realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane
adulte, prezența unui animal, o întâmplare trăitǎ sau imaginatǎ, un eveniment social sau
eveniment special petrecut în familie.
Scenariul educatoarei îi orienteazǎ pe copii sa opteze pentru diverse centre de interes
care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învǎțare și a materialelor. Varietatea acestora
încurajează copiii sǎ manifeste, sǎ observe, sǎ gândească, sǎ-și exprime ideile, sǎ interpreteze
date, sǎ facă predicții.
Activitățile din grădiniță pot fi desfășurate integrat după scenarii zilnice cu generice distincte
care reunesc activități pe domenii experiențiale și la alegere dar din zona respectivă sau prin
care se regăsesc fragmentele de activități dintr-o săptămână cu generice de zi, respectând tema
și subtema săptămânii.
Abordarea integratǎ a activitǎților promoveazǎ învǎțarea centratǎ pe copil, acordǎ mai
multǎ libertate de acțiune copilului, sporeste încredea copiilor în forțele proprii și poate stabili
relații de tip colaborativ cu copiii, cu celelalte educatoare, cu celelalte grupe de copii și cu
pǎrinții.
Preşcolaritatea este cel mai bun moment al vieţii în care se pot forma abilităţi
importante, de bază, pentru: muzică, sport, limbi moderne, dar şi capacităţi de gândire şi
comunicare necesare învăţării şcolare de mai târziu. Procesul instructiv-educativ pe care îl
desfăşurăm în grădiniţă permite fiecărei educatoare punerea în valoare a propriei experienţe
didactice, prin activităţi educative cu caracter integrat şi cu o abordare complexă a
conţinuturilor.
Diversitatea şi varietatea materialelor încurajează copiii să se manifeste, să observe, să
gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii.
Copilul învaţă prin descoperire în interacţiunea sa cu mediul. Această interacţiune şi
motivaţia explorării este cultivată de educatoare. Metodele şi mijloacele de explorare şi
cunoaştere ale copilului sunt individuale, adesea neaşteptate, originale. Lucrând în grupuri,
copiii îşi asumă responsabilităţi şi roluri în microgrupul din care fac parte, participând la jocuri
de rol interesante şi iniţiate la sugestia educatoarei sau create de ei. Reuşita acestor activităti
se bazează pe un scenariu unitar foarte bine întocmit de către educatoare, cu obiective clare,
cu o repartizare a sarcinilor zilnice în fiecare sector de activitate si asigurarea unei palete
variate de opţiuni care duc la atingerea obiectivelor propuse.
Foarte important este faptul că învăţarea se realizează prin efortul propriu al copiilor. În
realizarea corespunzătoare a proiectului trebuie să ţinem seama de cele trei etape ale unei
activităti, răspunzând celor trei întrebări: „Ce ştim deja?”,” Ce am dori să știm?”, „Ce am
învățat?”.
Educatoarea este aceea care crează atmosfera clasei, comunică entuziasmul ei copiilor,
face procesul de învăţare activ şi interesant. Întotdeauna trebuie să existe un echilibru între
ceea ce oferă educatoarea şi ceea ce doreşte copilul, pentru ca obiectivele propuse să se
realizeze cu succes.
Prin activităţile integrate desfăşurate cu copiii, aducem un plus de lejeritate şi mai multă
coerenţă procesului de predare-învăţare, punând un accent deosebit pe joc ca metodă de bază
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a acestui proces. În cadrul activităților integrate, trebuie să utilizăm metode active care să
conducă la sporirea eficienţei muncii didactice a educatoarei prin stimularea capacităţii
copilului de aplicare a transferului de idei.
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Folosirea strategiilor didactice în învățământul primar
Prof. Manole Cristina,
Școala Gimnazială Nr.103, Sector 5, București
”Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mișcă în armonie cu
mințile elevilor săi, trăind împreună dificultățile și victoriile intelectuale deopotrivă”.
(J. Dewey)
Strategia didactică reprezintă un concept caracterizat de o pluralitate semantică.
Conceptului de strategie i se atribuie mai multe conotații care privite cu atenție ne conduc spre
concluzia că acestea nu se exclud ci se întregesc reciproc. Astfel, strategia didactică este:
 un ansamblu de acțiuni și operații de predare-învățare în mod deliberat structurate sau
programate, orientate în direcția atingerii, în condiții de maximă eficacitate a
obiectivelor prestabilite (Cerghit, 1988, p. 276);
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 acțiune decompozabilă într-o suită de decizii-operații, fiecare decizie asigurând
trecerea la secvența următoare pe baza valorificării informațiilor dobândite în etapa
anterioară. În acest sens, strategia devine un model de acțiune, care acceptă in ab initio
posibilitatea schimbării tipurilor de operații și succesiunea lor (Potolea, 1989, p.144).
Strategia didactică reprezintă un grup de două sau mai multe metode și procedee
integrate într-o structură operațională, în cadrul activității de predare-învățare-evaluare, pentru
realizarea obiectivelor pedagogice operaționale.
Alegerea unor strategii didactice în concordanță cu particularitățile de vârstă și
posibilitățile cognitive și practice ale copiilor, prin care se stimulează interrelaționarea în
grupuri de învățare activă, promovând sprijinul reciproc și dialoguri constructive a condus la
dezvoltarea unor procese motivațional-atitudinale atât la nivel individual, cât și de grup, la
activarea clasei ca grup social, influențând astfel dezvoltarea proceselor cognitive individuale
ale elevilor în mod diferențiat. Consider că alegerea unor strategii didactice activ-participative
stimulează interesul, gândirea critică, creativitatea, imaginația, implicarea activă a elevilor,
încurajează inițiativa, spontaneitatea și creativitatea acestora, dar în condițiile în care se cunosc
necesitățile, interesele cognitive, capacitățile și aptitudinile elevilor. Alegerea strategiilor
trebuie să urmărească valorizarea și dezvoltarea potențialului fiecărui copil, respectarea
ritmului și stilului său cognitiv propriu.
Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susținut și înarmarea acestora
cu capacități necesare unei activități de învățare productivă reprezintă modalitatea cea mai
eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conștiente și active. Atunci când se
folosesc metodele de învățare activă elevii asimilează la un nivel mai profund, sunt motivați în
ceea ce fac, pot corela ceva ce au învățat cu viața reală, pot aplica achizițiile în rezolvarea de
probleme. Nu trebuie să omitem faptul că învățarea este mediată de mediul social, școlar, în
care elevii interacționează unii cu alții. Cadrul necesar învățării active trebuie să fie stimulativ,
bazat pe încredere și respect între cadru didactic și elev, dar și între elevi, încât să le dezvolte
elevilor stima de sine, să-i încurajeze să acționeze și să interacționeze. Învățarea activă dezvoltă
gândirea critică, creativă și responsabilitatea. Pentru a stimula dezvoltarea gândirii critice este
bine să alegem strategii care promovează învățarea prin cooperare și colaborare. Învățând să
colaboreze cu alții în rezolvarea problemelor, elevii constată că scopurile personale ale
fiecăruia pot fi realizate într-o muncă în echipă, că succesul grupului depinde de contribuția
fiecărui membru al său. Acest aspect influențează pozitiv comportamentul motivaționalatitudinal al fiecărui membru. Elevii își asumă responsabilități, formulează și verifică soluții,
elaborează sinteze în grup. Dacă ne străduim să prezentăm metodele interactive ca pe niște
jocuri de învățare, de cooperare, distractive, nu de concentrare, facilităm rezolvarea
problemelor cu care se confruntă elevii, îi ajutăm să ia decizii optime dezvoltării proprii. Pe
lângă metodele moderne putem utiliza metode tradiționale, puțin recondiționate, într-un
demers didactic modern, centrat pe achizițiile elevului, prin care să activăm clasa de elevi
asigurând astfel și progresul individual al elevilor.
De ce metode interactive?
 sunt atractive
 stimulează implicarea activă în sarcina didactică
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 stimulează inițiativa
 asigură o mai bună punere în practică a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor
 asigură un demers interactiv al actului de predare-învățare-evaluare
 valorifică și stimulează potențialul creativ, originalitatea copiilor
 acționează asupra gândirii critice a elevilor
 elevii devin responsabili în rezolvarea sarcinilor
 promovează învățarea prin cooperare
 copiii învață să argumenteze acțiunile
 îi învață pe elevi să comunice între ei și să asculte părerile celor din jur
De aceea, un profesor care folosește metodele interactive ar trebui să fie:
 un sfătuitor- care își ajută elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează să-și
prezinte propriul punct de vedere
 un animator- care inițiază metode și le explică elevilor, pregătește material didactic
și prezintă scopul învățării
 un observator și un ascultător- care observă elevii în timpul activității și îi poate
aprecia corect
 un participant- care nu are impresia că este perfect și continuă să învețe toată viața
 un partener- care poate modifica”scenariul lecției” dacă o cere clasa.
Utilizând strategii didactice moderne, se poate spune că fiecare cadru didactic va
reuși:
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să își cunoască mai bine elevii



să stimuleze încrederea elevilor în forțele proprii



să încurajeze comportamentul participativ al fiecăruia



să influențeze pozitiv relaționarea în grup a acestora



să le stimuleze interesul și motivația pentru învățare



să îi conducă spre o cunoaștere euristică, prin descoperire



să le dezvolte gândirea critică și creativă



să îi determine să se implice activ în rezolvarea de probleme



să încurajeze metacogniția și asumarea responsabilității pentru învățare



să îi înzestreze pe elevi cu competențe ce îi vor ajuta să facă față situațiilor viitoare
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În concluzie, aș putea sublinia că strategiile didactice moderne, adecvate intereselor și
capacităților cognitive, competențelor elevilor, activează clasa de elevi și oferă șanse reale
dezvoltării individuale a elevilor, stimulând procesele psihice cognitive și motivaționalatitudinale, individualizat și diferențiat. Alegerea acestor strategii trebuie să rămână o
provocare continuă și un efort permanent de creativitate didactică din partea cadrelor didactice.
Un învățământ modern, bine conceput permite inițiativa, spontaneitatea și creativitatea
copiilor, dar și dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valențe, depășind
optica tradițională prin care era un furnizor de informații.
Iată câteva exemple de metode moderne interactive(metoda cubului, metoda R.A.I.,
Cercul ”Complimentelor”), dintre care voi prezenta metoda pălăriilor gânditoare
(”Thinking hats”).
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PRIMĂVARA
PĂLĂRIA ALBĂ (informează- povestitorul)


De ce ”Dochia” este o legendă populară?



Dați exemplu de alte legende populare citite de voi.

PĂLĂRIA ROȘIE (spune ce simți-psihologul)


Ce v-a impresionat cel mai mult citind legenda ”Dochia”?



Ce sentiment v-a cuprins când ați citit legenda și ați aflat că fata a fost nevoită să plece
de acasă și a fost surprinsă de furtuna cumplită?

PĂLĂRIA NEAGRĂ (aspecte negative-criticul)
 Cu ce fapte din text nu ești de acord?
 Este justificată hotărârea fetei de a pleca în munți?
PĂLĂRIA GALBENĂ (aspecte pozitive-creatorul)
 Ce ai învățat citind această legendă?
 Care este învățătura care se desprinde din text?
 Ce alt sfârșit ar putea avea legenda?
PĂLĂRIA VERDE (idei noi-gânditorul)
 Imaginează-ți că erai în locul Dochiei. Tu cum ai fi procedat?
 Ce s-ar fi putut întâmpla dacă fiul împăratului ar fi prins-o pe Dochia?
PĂLĂRIA ALBASTRĂ (clarifică-moderatorul)
o Formulează două întrebări și adresează-le colegilor pentru a vedea dacă au citit cu
atenție legenda.
o Găsește întrebarea potrivită pentru următorul răspuns:

17

Nr. 21 - octombrie 2017

Legenda ne amintește de zilele schimbătoare ale lunii martie și de fata cea frumoasă
care a preferat să se transforme în stană de piatră decât să cadă în mâinile împăratului netrebnic.
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Strategii de formare a deprinderilor de muncă intelectuală la şcolarul mic
Prof. înv. primar Mormenche Doina
Colegiul Național ”Al. I. Cuza” Galați
I. Formarea personalităţii ca obiectiv principal al educaţiei se realizează în primul rând
şi în cea mai mare măsură prin instrucţie, prin transmiterea de cunoştinţe, prin latura cognitivă
a procesului de învăţământ. Informarea omului determină o anumită construcţie spirituală, care
se manifestă în trăsături caracteristice personalităţii.
Orice informaţie formează, conţine în sine valenţe formative. De aceea, mai corect ar
fi să spunem formare prin informare. În cadrul procesului de învăţământ, realizarea valenţelor
formative presupune folosirea celor mai variate procedee şi metode activ-participative.
Acţiunea cadrului didactic de „a preda”, de „a transmite” cunoştinţe trebuie să cedeze
în mare măsură locul acţiunii copilului (elevului) de „a învăţa”. Asigurarea cu prioritate şi
consecvenţă a învăţării, atrage după sine schimbarea relaţiilor învăţător-elev în procesul de
învăţământ. Învăţătorul devine organizatorul şi îndrumătorul de instruire şi educare prin efort
propriu, elevul devenind din obiect care suportă pasiv acţiunea educativă care se exercită
asupra lui, subiect care participă direct şi activ la cunoaşterea realităţii, la formarea
personalităţii.
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Învăţătorul trebuie să educe la elevi o atitudine conştientă faţă de învăţătură, să le
formeze deprinderi de muncă, să le dezvolte imaginaţia, entuziasmul, spiritul de echipă şi
curajul, să le menţină atenţia totdeauna trează, să la solicite gândirea. Deci, fiecare învăţător
trebuie să fie un bun specialist în domeniul său. Numai aşa îşi va îndeplini în bune condiţii
sarcinile de înaltă răspundere şi onoare pe care le are în formarea tinerei generaţii. Realizarea
acestor idealuri nu poate avea loc decât în urma unor mari eforturi şi prin mutaţii calitativ
superioare de ordin metodologic în organizarea procesului de învăţământ.
Prin structurile şi formele sale de organizare procesul de învăţământ trebuie să
urmărească:


formarea la elevi a unei gândiri creative;



asimilarea atât a cunoştinţelor cu aplicaţii teoretice, cât şi a unor cunoştinţe cu
aplicabilitate practică;



găsirea modalităţilor optime de aplicare în viaţă a noţiunilor însuşite în cadrul
activităţilor şcolare şi extraşcolare.

Formarea însă trebuie dirijată, rolul învăţătorului fiind de a coordona eforturile elevilor,
decizând asupra tehnologiei didactice capabile să contribuie la realizarea activităţii şi, implicit,
a obiectivelor procesului de învăţământ.
O lecţie echilibrată din punct de vedere informaţional şi cu o metodologie adecvată
creează în clasă o atmosferă plăcută, atractivă, prielnică scopului general al procesului de
învăţământ, asigurând participarea nemijlocită a elevilor la lecţie.
II. Bazele formării şi educării capacităţilor intelectuale de natură instrumentală se pun
în primele clase ale ciclului primar şi presupun un proces complex, de durată.
Această acţiune trebuie demarată din anii de grădiniţă, în special în timpul anului
pregătitor pentru intrarea în clasa I. În acest mod, adaptarea copiilor de 7 ani la regimul vieţii
şcolare se va face cu mai multă uşurinţă, creând premise pentru însuşirea cu succes a
deprinderilor de citit-scris, de calcul matematic, de reprezentări şi noţiuni specifice disciplinei
ştiinţe.
Pentru sporirea capacităţilor intelectuale de natură instrumentală în ciclul primar şi
pentru amplificarea randamentului în formarea deprinderilor, învăţătorul trebuie să cunoască
aspectele psihologice ale însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor, ceea ce îi va permite să
pătrundă în intimitatea mecanismelor intelectuale angrenate în învăţare, pentru a le declanşa.
Astfel, va reuşi să adopte procedee adecvate, să conştientizeze gradul de efort la care sunt
supuse procesele psihice antrenate în această activitate.
Parcurgerea fazelor învăţării printr-o participare activă a elevilor conferă trăinicie
deprinderilor de natură intelectuală, instrumentală. Este necesar să urmărim pas cu pas
formarea acestor deprinderi, pentru că de ele depinde succesul şcolar pe treptele următoare.
Pentru a dirija corespunzător procesul însuşirii limbajului, citit-scrisului, a calculului
matematic, învăţătorul va trebui să cunoască obiectivele însuşirilor în procesul primar şi să-şi
formuleze clar obiectivele operaţionale specifice fiecărei lecţii.
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Nerespectarea unor principii pedagogice în etapa formării şi educării capacităţilor
intelectuale de natură instrumentală poate constitui o frână în atingerea obiectivelor. De pildă,
neindividualizarea instruirii poate genera rămâneri în urmă la învăţătură. Există elevi care
întâmpină greutăţi în recunoaşterea literelor şi în pronunţarea sunetelor corespunzătoare
literelor, nu pot citi sau scrie cuvinte cu aglomerări de consoane sau pe cele formate din mai
multe silabe, leagă cuvintele în timpul citirii sau scrierii etc. A individualiza instruirea
înseamnă a lucra diferenţiat, depistând cauzele care determină astfel de deficienţe. Descifrarea
independentă, pe unităţi didactice a lecţiilor din abecedar, oferă prilejul unei îmbinări
armonioase a activităţii independente şi diferenţiate cu cea frontală şi chiar de joc.
Un mijloc eficient de formare la elevi a deprinderilor, de muncă independentă îl
reprezintă fişele de lucru, acestea dezvoltând gândirea şi capacitatea creatoare. Această formă
de activitate îi învaţă pe elevi să învingă singuri greutăţile, să se autocontroleze, să opereze cu
informaţiile acumulate anterior, să lucreze cu manualul.
Respectarea unor condiţii, de exemplu îmbinarea armonioasă a demonstraţiei cu
explicaţii complete, cât şi alternarea repetiţiilor cu pauze, cu momente relaxante (jocuri,
cântece), eşalonarea judicioasă a acestora pe parcursul orelor, asigură succesul formării
capacităţilor intelectuale de natură instrumentală.
Învăţătorul trebuie să stăpânească şi să aplice consecvent, pe tot parcursul clasei I şi în
clasa a II-a, când este cazul, metoda fonetică analitico-sintetică. Astfel, elevii deprind legăturile
dintre pronunţarea cuvintelor şi sensurile lor.
Învăţarea citit-scrisului, a calculului matematic sunt acţiuni complexe, dificile ce
solicită efort voluntar, pentru punerea în acţiune a disponibilităţilor interne ale psihicului,
efortul este mai uşor declanşat şi susţinut mai eficient când se folosesc resursele jocului
didactic, când între joc şi învăţare se întind punţi de legătură.
Succesul în formarea acestor deprinderi este determinat şi de modul în care învăţătorul
ştie să creeze un climat afectiv de lucru şi de stimulare a dorinţei de cunoaştere a elevului.
Învăţătorul care manifestă pasiune pentru munca sa descoperă şi aplică noi procedee
de muncă în procesul instructiv-educativ, astfel încât să trezească elevilor interesul pentru
învăţătură, pentru cunoaştere. Important este, de asemenea, ca fiecare învăţător să se preocupe
de corelarea tuturor sarcinilor educaţiei intelectuale.
Testările sunt un bun mijloc de a cunoaşte rezultatele efortului depus în formarea şi
educarea capacităţilor intelectuale de natură instrumentală la elevi. Astfel am ales şi o grupă
de control căreia i s-au aplicat aceleaşi teste iniţiale şi sumative (finale) rezultatele venind să
confirme faptul că dacă se iniţiază de către învăţător un program special de formare a
priceperilor şi deprinderilor de natură intelectuală atunci rezultatele obţinute vor fi cele
scontate. Personal, am aplicat testările periodic, urmărind astfel, sistematic nivelul pregătirii
elevilor şi am descoperit lipsurile. Asupra acestora am insistat cu scopul de a le lichida.
M-am străduit să demonstrez elevilor că citit-scrisul, socotitul şi un limbaj corect şi
expresiv sunt capacităţi intelectuale care se deprind prin perseverenţă, aceasta stând la baza
creativităţii. Ca învăţătoare, n-am respins niciodată pe acei copii care, din dorinţa de
cunoaştere, mi-au adresat întrebări sau au solicitat lămuriri asupra unor situaţii, evenimente
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sau fenomene care nu se regăseau în manualele şcolare. Dimpotrivă, i-am încurajat şi apreciat
pentru interesul lor şi recunosc că, în unele cazuri, am fost pusă în situaţii de a-mi recunoaşte
limitele, dar acest lucru nu m-a împiedicat să caut şi să găsesc răspunsurile în cărţi, precum
obişnuiesc să cer eu copiilor.
Experienţa actuală a şcolii noastre, orientată spre statuarea participării efective a
elevilor la lecţii, relevă câteva comportamente tipice ale acestora, ce se recomandă a fi
dezvoltate pentru virtuţile lor formative.


Elevii să participe efectiv la activitatea din ora de clasă, executând sarcini de lucru
concepute sistematic şi dimensionate diferenţiat, în funcţie de conţinutul, obiectivele,
tipul şi structura lecţiei;



Elevii să îndeplinească sarcini variate;



Elevii să promoveze manifestări complexe faţă de mediul instruirii: să folosească
eficient surse de informaţii, să integreze informaţiile în experienţa proprie de viaţă, să
realizeze corelări interdisciplinare, să mânuiască mijloace didactice moderne (toate
acestea să fie dozate raţional);



Elevii să manifeste atitudini conştiente, bazate pe o motivaţie superioară, pe înţelegerea
scopului fiecărei acţiuni efectuate în procesul de însuşire şi aplicare a informaţiei din
lecţie;



Elevii să fie antrenaţi într-o activitate interesantă, să se încadreze firesc în noile forme
ale disciplinei şcolare;



În procesul învăţării, elevii trebuie să depăşească treptat faza de simpli executanţi ai
unor sarcini de lucru şi să manifeste independenţă, iniţiativă, creativitate;



În cadrul lecţiilor, elevii trebuie să-şi exercite „dreptul la cuvânt”, prin: răspunsuri la
întrebări, participare la dezbateri, întrebări adresate colegilor, învăţătorului, formularea
şi argumentarea unor opinii proprii, analiza critică a unor tehnici de lucru sau căi de
rezolvare;



Pentru ca elevii să fie capabili de cooperare, de întrajutorare şi pentru a înţelege
noţiunea de responsabilitate, este necesară alternarea activităţilor de tip individual ca
cele de tip colectiv;



Trebuie să formăm atitudini pozitive ca: interesul pentru activitate, planificarea
riguroasă a muncii, respectarea normelor igienice ale muncii intelectuale;



Elevii trebuie să fie deprinşi să-şi exerseze capacitatea de autoapreciere şi evaluare,
conformă cu statutul de membri ai grupului şcolar, personalităţi în formare, cu
particularităţi individuale şi de vârstă specifice.

„Învăţarea este un act personal şi cere participare personală; nimeni nu poate învăţa în
locul altuia; nimeni nu se poate substitui efortului de învăţare al celui care ar trebui să înveţe”.
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Metode activ participative şi de grup folosite în învăţământul preşcolar
Prof. Înv. preşcolar Dorina Nica,
Grădiniţa cu P. P. ”Dumbrava Minunată”, Tulcea
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării
experenţiale, de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii copiilor.
Specific acestor metode este faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul
de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare.
Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor
psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin
corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii.
Metodele interactive de grup se pot combina între ele cu cele tradiţionale. Metodele
tradiţionale nu se elimină, se modernizează, se combină, se adaptează, se îmbunătăţesc.
Metodele interactive se selectează în funcţie de obiective, de conţinutul învăţării şi de modul
de integrare în structura activităţii.
În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în procesul instructiveducativ în funcţie de obiectivele urmărite la fiecare activitate.
Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a
cunoştinţelor. Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în activităţile
de observare, povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este formată din 2
cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care intersectează cele două cercuri am aşezat,
desenate sau scrise, asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am
aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am
folosit aceasta metodă în activităţile de povestire, observare, convorbire, etc.
La activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am
aşezat imagini reprezentative despre anotimpurile iarna şi primăvara. Copiii au completat trei
caracteristici ale anotimpului iarna (ninge, îngheaţă apa, copacii sunt goi), două caracteristici
ale anotimpului primăvara (vin păsările din ţările calde, înfloresc copacii, iese iarba) în
cercurile exterioare şi două asemănări (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din mijloc.
Tot cadrul activităţilor de educarea limbajului am aplicat această metodă făcând o
comparaţie în cazul poveştilor Scufiţa Roşie de Ch. Perrault şi Albă ca Zăpada şi cei şapte
pitici de Fraţii Grimm.
Am pregătit un poster dintr-o coală de carton duplex pe care era realizată Diagrama
Venn (două cercuri care se intersectează, un cerc fiind de culoare roşie, celălalt de culoare
verde iar intersecţia lor având culoarea galbenă) şi materialul didactic format din siluetele
personajelor din cele două poveşti, desene, plăcuţe dreptunghiulare colorate nescrise, siluete

22

Nr. 21 - octombrie 2017

ale unor chipuri vesele, chipuri triste, buline negre, buline colorate. Am completat diagrama
cu elementele, acestea reprezentând idei de la fiecare copil. Am adresat întrebări precum:
,,Care sunt personajele din povestea Scufiţa Roşie?’’, ,,Dar din povestea Albă ca Zăpada şi cei
şapte pitici?’’, ,,Cum puteţi caracteriza personajele din povestea Scufiţa Roşie?’’, ,, Dar pe
cele din povestea Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici?’’. În intersecţia celor două cercuri au fost
ataşate elementele ce simbolizează asemănările dintre cele două poveşti acestea fiind
rezultatul întrebării ,,Prin ce se aseamănă povestea Scufiţa Roşie cu povestea Albă ca Zăpada
şi cei şapte pitici. (personaje pozitive şi negative, formula de început şi de sfârşit, pădurea,
vânătorul).
În concluzie, utilizarea metodelor interactive oferă un sprijin real educatorului în
demersul său didactic şi ne ajută, ne determină, copil şi dascăl, deopotrivă, să descoperim
valoarea, frumuseţea şi diversitatea interacţiunii, relaţionării şi cooperării, să ne promovăm
ideile, să respectăm opinia celuilalt şi să ne implicăm profund şi activ în construirea
personalităţii proprii.
Schimbă perechea este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu
preşcolarii. Această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi rezolvarea de probleme
prin lucru în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosit-o în activităţi de observare,
activităţi de convorbire, activităţi practice, etc.
De exemplu: la activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit ca
prin lucru în pereche, copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care se coc
în anotimpul toamna. Am organizat copiii în două cercuri concentrice după ecusoanele pe care
le aveau în piept, în interior copiii cu frunze galbene, în exterior copiii cu frunze verzi. La
îndemnul educatoarei, copiii au luat din coş un fruct la alegere pe care l-au observat, l-au
analizat pentru a spune totul despre el. Perechea a analizat fructul timp de 3-5 minute. La
comanda educatoarei ,,Schimbă perechea’’ copiii din interior s-au deplasat şi au format o nouă
pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o sinteză a observaţiilor anterioare şi au continuat
analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi
analizatori. Perechile s-au schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare
copil a făcut pereche cu toţi membrii grupei.
Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este o
metodă pe care am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită cât mai multe idei pentru soluţionarea
unor probleme, fără a critica soluţiile găsite. Această metodă am utilizat-o frecvent în
activităţile de dezvoltare a limbajului pentru a da frâu liber imaginaţiei copiilor şi a le dezvolta
capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit brainstormingul în cadrul povestirilor
create după un tablou, sau un şir de ilustraţii, în lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri
didactice.
În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul vara?” la începutul
activităţii copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului vara pornind de la întrebarea
,,Ce ştiţi despre anotimpul vara?”. Fiecare copil a răspuns printr-un enunţ scurt în ordinea
stabilită fără a repeta ideile colegilor. Ideile emise sunt direct proporţionale cu numărul
membrilor grupului. După enunţarea ideilor, copiii au fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să
se pronunţe care sunt cele mai aproape de adevăr.
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Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau ideea
finală. Aceste caracteristici sunt împărţite în 3 categorii:
Caracteristici care ţin de evoluţia naturii;
Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara;
Caracteristici care nu se încadrează în nici o categorie şi care vor fi eliminate.
În unele jocuri
desfăşurate am folosit metoda R.A.I. (Răspunde-aruncăinteroghează). Este o modalitate de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare
a acestora, stimulând şi dezvoltând capacitatea copiilor de a comunica, prin întrebări şi
răspunsuri, a ceea ce tocmai au învăţat. Exemplu: în jocul Cine eşti? se arunca mingea unui
copil şi se spunea: ,,Eu sunt Scufiţa Roşie, tu cine eşti?” sau ,,Eu sunt vulpea din povestea
Ursul păcălit de vulpe, tu eşti vulpea din ce poveste?”etc.sau:
Tema : ,,Din tainele pădurii”
Întrebări şi răspunsuri –exemplificări:
-Cine trăieşte în pădure? –Animalele sălbatice trăiesc în pădure.
-Cine îngrijeşte pădurea? –Pădurarul are grijă de copaci şi de animale.
-Ce animale trăiesc în pădurile noastre? –Lupul, ursul, vulpea, veveriţa, ariciul,
iepuraşul etc.
- Cine împuşcă animalele? –Vânătorul atunci când are voie.
-Cine face aerul curat în pădure? –Copacii şi plantele.
-Care sunt semnele toamnei în pădure? –Cad frunzele, unele păsări pleacă, animalele
îşi fac adăpost pentru iarnă.
Blazonul personajelor: grupaţi în echipe, în funcţie de numărul poveştilor evaluate,
copiii au selectat imaginile fiecărei poveşti, au grupat personajele fiecărei poveşti în pozitive
şi negative, au compus
blazonul poveştii respective. Fiecare echipă, pe rând, şi-a adus
blazonul în faţa grupului, l-a prezentat, s-au făcut aprecieri asupra comportării personajelor, sau emis idei personale şi s-a prezentat un scurt moment artistic, ales de fiecare: de exemplu:
cântecul Scufiţei Roşii, dialogul dintre Albă ca Zăpada şi mama vitregă, cântecul cocoşului
etc.
O altă metodă folosită şi aplicată cu succes după prezentarea unei povestiri sau pentru
sistematizarea şi verificarea gradului de însuşire a unor poveşti, a fost Scaunul
Intervievatului. Această metodă stimulează gândirea critică şi se potriveşte foarte bine la
activităţile de educare a limbajului mai ales la povestiri. După expunerea unei poveşti,
explicarea cuvintelor şi expresiilor în locul şirurilor de întrebări adresate pentru a vedea dacă
şi-au însuşit conţinutul poveştii, un copil vine pe scaunul intervievatului jucând rolul unui
personaj pe care şi-l alege. Copiii sunt „reporterii” şi îi adresează întrebări. Nu se admit
răspunsuri monosilabice de genul „da/nu”. Până să se obişnuiască copiii cu această tehnică,
mi-am asumat rolul de „reporter” pentru a arăta copiilor modul de adresare a unui reporter,
apoi copiii cunoscând modul de desfăşurare au dorit să se transpună în rolul unor personaje.
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De exemplu, în povestirea Puf Alb şi Puf Gri, utilizată în jocul- exerciţiu De-a
reporterii, o fetiţă a vrut să fie mama iepuraşilor, iar copiii i-au adresat întrebări:
-

De ce le-ai cumpărat iepuraşilor cămăşuţe noi?

-

Ca să-i duc la bâlci.

-

De ce nu le-ai dat iepuraşilor dulceaţă?

-

păstram pentru prăjitură.

-

De ce l-ai pedepsit pe Puf Alb?

-

Pentru că era murdar de dulceaţă.

-

De ce nu ai întrebat cine a spart borcanul cu dulceaţă?

-

Mă grăbeam să ajung la bâlci ca să nu se termine turta dulce.

Puf Alb – intervievatul :
-

Tu eşti pârâcios?

-

Nu, eu sunt cuminte.

-

De ce l-ai iertat pe Puf Gri?

-

Pentru că este fratele meu şi a promis că nu mai minte.

-

Tu nu eşti fratele lui?

-

Ba da, dar el este mai mic şi de aceea l-am iertat.

Puf Gri – intervievatul :
-

De ce te-ai urcat pe dulap la dulceaţă?

-

Pentru că-mi place mai mult dulceaţa.

-

De ce nu ai spus că tu ai spart borcanul?

-

Pentru că nu-mi place să fiu pedepsit.

-

Să ştii că trebuie să fii cuminte şi să spui întotdeauna adevărul.

Această metodă este foarte îndrăgită de copii şi are ca scop formarea şi dezvoltarea
capacităţii de a formula întrebări şi propoziţii corecte din punct de vedere logic şi gramatical.
Din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care leam aplicat la grupă, metode prin care noul şi căutarea de idei conferă activităţii ”un mister
didactic” în care copilul e participant activ la propria formare. Pe lângă metodele interactive
prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit şi alte metode cum sunt: metoda cubului,
turul galeriei, ciorchinele, pălăriuţele gânditoare, studiu de caz, bula dublă, harta conceptuală,
diamantul, piramida etc..
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În concluzie, utilizarea metodelor interactive oferă un sprijin real educatorului în
demersul său didactic şi ne ajută, ne determină, copil şi dascăl, deopotrivă, să descoperim
valoarea, frumuseţea şi diversitatea interacţiunii, relaţionării şi cooperării, să ne promovăm
ideile, să respectăm opinia celuilalt şi să ne implicăm profund şi activ în construirea
personalităţii proprii.
Bibliografıe:


Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela – Metode interactive de
grup-ghid metodic, Editura Arves, 2002;



Breben Silvia, Ruiu Georgeta, Gongea Elena – Activităţi bazate pe inteligenţe multiple,
Editura Reprograph, Craiova, 2005;



Gluiga Lucia, Spiro Jodi – Învăţarea activă, Ghid pentru formatori şi cadre didactice,
Bucureşti, 2001.



Oprea Crenguţa-Lăcrămioara- Strategii didactice interactive, Editura a III-a, EDP,
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Rolul școlii în formarea unui comportament ecologic
Prof. înv. primar Manea Domnica,
Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Târgoviște
„Pământul nu aparţine omului, ci, dimpotrivă, omul aparţine Pământului”, este un vechi
adevăr, care trebuie să contribuie la dezvoltarea copiilor, deoarece problemele mediului
înconjurător trebuie cunoscute încă de la vârste fragede. Fiind o problemă care interesează
întreg mapamondul, fenomenele de poluare ale mediului sunt universale, nu cunosc distanţe şi
nu ţin seama de nici un fel de frontiere.
Noile direcţii şi strategii de dezvoltare durabilă au la bază o morală a mediului
înconjurător, de respectare a naturii care ne-a zămislit, de grijă pentru pământul care ne
hrăneşte, pentru apa şi aerul atât de necesare vieţii.
Dragostea pentru viu, pentru natură, este o componentă educaţională care are
consecinţe asupra întregului comportament uman, în general. Natura joacă un rol important în
viaţa tinerilor iar spiritul protejării naturii face parte în mod inevitabil din viaţa acestora.
Educația ecologică este procesul prin care sunt cunoscute și clarificate concepte și
atitudini necesare înțelegerii și aprecierii relațiilor dintre oameni. Prin educația ecologică
putem să cultivăm dragostea și interesul elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea
mediului și a societății, putem să formăm atitudini de dezaprobare față de cei ce încalcă
normele de păstrare a igienei mediului, contribuim la activizarea vocabularului legat de
termenii ecologici, stimulăm curiozitatea față de tot ce înseamnă formă de viață pe pământ.
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Scopul educației privind protecția mediului înconjurător este de a oferi fiecărui elev
posibilitatea de a-și manifesta o atitudine personală, responsabilă față de natură, caracterizată
prin dragoste, considerație, respect.
În școala primară și gimnazială elevii sunt foarte receptivi la ce li se arată și spune în
legătură cu mediul, fiind dispuși să acționeze în acest sens. Menirea școlii este să ofere în mod
gradat și în acord cu particularitățile de vârstă, cunoștințe științifice care motivează conduitele
și normele eco-civice, să creeze și să organizeze activități privind protejarea mediului
înconjurător.
La nivelul politicilor educaționale actuale, un loc important îl ocupă parteneriatul
școală-comunitatea locală care vizează colaborarea școlii cu instituțiile de stat, cu agenții
economici de stat și particulari, cu organizațiile, asociațiile și fundațiile nonguvernamentale
care se implică direct în diverse forme de colaborare, printre care și educația ecologică. În acest
sens, prin colaborarea Școlii ”TUDOR VLADIMIRESCU” cu Agenția pentru Protecția
Mediului Târgoviște, am realizat relații de parteneriat viabile între elevi, cadre didactice și
reprezentanți ai comunității locale. Acțiunile comune promovate prin calendarul evenimentelor
ecologice ( de exemplu Luna Pădurii, Ziua Internațională a Biodiversității, Ziua Mondială a
Mediului, Ziua Apei, etc.) reprezentate prin simpozioane, concursuri pe teme specifice,
activităţi practice de curăţire a parcurilor şi a locurilor de agrement, colectarea de materiale
refolosibile, sădirea de pomi, îngrijirea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi, expuneri, distribuiri
de pliante şi materiale publicitare pe tema protecţiei mediului, prezentări de casete video,
concursuri de desene şi postere, toate acestea vor conduce la realizarea obiectivelor privind
înțelegerea mediului și a nevoii de echilibru ecologic, cunoașterea efectelor poluării și
întreprinderea unor acțiuni privind asigurarea calității mediului.
Dintre cele mai importante activităţi desfăşurate cu elevii claselor primare din școala
noastră amintim:
- activități practice: activităţi de ecologizare a spaţiilor verzi, activităţi de plantare în
parteneriat cu alte clase, excursii, drumeţii, realizarea unor portofolii, activităţi de
confecţionare de afişe, pliante, planşe, benzi desenate, iniţierea şi desfăşurarea unor jocuri pe
teme de mediu, jocuri de rol, scenete.
- activități teoretice: concursuri tematice, vizionare de filme, dezbateri pe tema rolului
pe care şi-l asumă fiecare elev în protecţia mediului, subiecte de discuţii privind influenţele
mediului înconjurător asupra sănătăţii, realizarea de colaje, redactarea de mesaje şi scrisori pe
teme de protejare a naturii, expoziţii tematice, reprezentarea schematică a relaţiei organismmediu, elaborarea şi susţinerea de referate şi proiecte, realizarea unor miniproiecte individuale
sau de grup.
Resursele materiale folosite pentru realizarea acestor activităţi au fost: puieţi, afişe,
pliante, reviste, diapozitive, fotografii, fişe de lucru, diagrame, chestionare, etc.
Modalităţi de evaluare au constat în teste/ chestionare orale, scrise, practice,
autoevaluare, miniproiecte şi portofolii.
Pe tot parcursul desfășurării activităților am avut în vedere :
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Stimularea unor corelații intra- și interdisciplinare;



Formarea deprinderilor de a utiliza independent diverse surse de informare, în afara
manualului (pliante, materiale publicitare etc.);



Solicitarea elevului de a decide asupra unor sarcini de lucru și probleme expuse.

Învățând eficient, elevul are posibilitatea să redescopere natura prin contactul direct cu
aceasta, în care rolul cadrului didactic este de ghid și colaborator. Pentru aceasta se impune
crearea condițiilor favorabile elevilor de a-și forma și dezvolta competențele într-un ritm
individual, de a putea să-și transfere cunoștințele acumulate.
Dar pe lângă şcoală, o importanţă deosebită îi revine şi familiei şi comunităţii aceștia
find factori esențiali în educația copilului. De aceea în activitățile pe care le-am desfășurat am
implicat frecvent părinții și reprezentanți ai comunității locale.
Astfel, şcoala trebuie să-şi adapteze într-o măsură mare curriculum-ul la presiunile
etosului comunitar, cu valorile sale specifice de ordin material şi cultural. Orice progres socioeconomic generează factori determinanţi pentru schimbarea şi dezvoltarea curriculumului
educaţional. Majoritatea statelor lumii au conştientizat că educaţia şi şcoala îndeplinesc nu
numai o funcţie de reproducere socială, ci şi una de înnoire socială şi progres economic.
Curriculumul trebuie, în aceste condiţii, nu doar să asigure asimilarea culturii existente, ci mai
ales să permită îmbogăţirea culturii fiecărui individ.
La toate nivelele procesului educativ, educaţia ecologică pretinde interdisciplinaritatea,
adică o cooperare între disciplinele tradiţionale indispensabile înţelegerii complexităţii
problemei mediului şi formulării de soluţii.
Educaţia ecologică trebuie să pregătească individul pentru viaţă şi să-i dea calitatea
necesară pentru a juca un rol productiv, în vederea ameliorării condiţiilor de viaţă şi a protejării
mediului, şi ţinând seama de valorile etice. O astfel de educaţie creează o viziune de ansamblu
conformă realităţii, interdependenţa dintre mediul social şi natură.
„Explozia ştiinţifică” din ultima jumătate de veac este primul factor care a determinat
ample reforme şcolare şi optimizări curriculare în majoritatea ţărilor lumii. Presiunile
cuceririlor ştiinţifice continuă şi expansiunea cunoaşterii îşi amplifică ritmul. Aceste presiuni
se exercită cu precădere asupra conţinutului învăţământului, obligând la modificări radicale ale
planurilor şi programelor şcolare. Din această perspectivă, evoluţia societăţilor impune
reevaluarea priorităţilor în educaţie.
Elevii trebuie să fie puşi cât mai curând în prezenţa unor probleme complexe să li se
ceară să propună soluţii, să participe la măsuri de protecţie a mediului( amenajarea terenurilor,
plantări, curăţenie,etc.) loturile de plante cu toate lucrările de întreţinere, inclusiv recoltarea
sunt forme practice care probează evident că prin muncă şi prin dragoste faţă de natură se obţin
succese utile şi palpabile; creşterea animalelor mobilizează afecţiunea copiilor, grija şi
responsabilitatea lor, dezvoltând înţelegerea şi simţul practic.
La nivelul şcolii elevii trebuie să cunoască noţiuni de ecosistem şi de asemenea
legăturile dintre anumiţi factori socioeconomici, care conduc şi determină raportul om-mediu.
Educaţia ecologică va învăţa pe toţi elevii să respecte locul, natura, mediul, produsele

28

Nr. 21 - octombrie 2017

nepoluate: reciclarea, recondiţionarea, refolosirea; scopul primordial în domeniul ecologic va
căpăta rezonanţe poetice când se va consemna şi ocrotirea naturii şi mijloacele de depoluare.
O educaţie ecologică va aduce înţelegerea că în natură există legi inexorabile, că omul
poate gospodări planeta numai cunoscând-o în întregime şi folosindu-i legile imuabile ca şi pe
cele trecătoare.
O educaţie ecologică formează la elevi o gândire sistemică, gândirea dialectică, a
conexiunilor, a feedback-ului, a părţilor componente care se regăsesc în surplus, calitativ, în
cadrul unui organism unitar.
Nu trebuie neapărat să formăm specialişti în educaţia ecologică, dar trebuie să dăm
elevilor competenţa necesară pentru a defini conţinutul şi experienţa pozitivă privind mediul
şi problemele sale.
Aceasta se poate realiza prin perfecţionarea personalului: prin formare
interdisciplinară, utilizarea resurselor naturii, amenajarea urbană, combaterea poluărilor în
alimentaţie,etc.
Se va pune accentul pe problemele mediului în contextul dezvoltării umane, în general
şi în contextul dezvoltării social-economice naţionale.
Pentru a realiza acest lucru trebuie să se intensifice atelierele de lucru şi activităţile
practice, care să asocieze pe teren profesori de diferite discipline; în felul acesta se promovează
valoarea cunoaştereii interdisciplinare şi a viziunii globale.
La nivel global, a început să se formeze o opinie favorabilă în ceea ce priveşte protecţia
naturii, accentul punându-se pe însuşirea unei educaţii şi a unei etici ecologice adecvate. De
asemenea, şi la nivelul şcolilor programele de instrucţie şi educaţie au în vedere faptul că
educaţia ecologică nu este doar o cerinţă care să facă faţă problemelor ridicate în prezent, ci,
mai ales, una pentru rezolvarea problemelor viitoare.
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Şcoala viitorului
Prof. înv. preşcolar Safta Alina Carmen
Grădiniţa P.P. NR. 26, Timişoara
În societatea contemporană, caracterizată de schimbări rapide şi de efecte imediate,
educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât să putem vorbi
despre o permanentă inovaţie şi creaţie în activitatea didactică.
Obiectivul şcolii ar trebui să fie acela de a promova creativitatea ca factor cheie în
dezvoltarea competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale, prin învăţarea pe tot parcursul
vieţii, dar şi de a găsi strategii moderne pentru asigurarea unei educaţii de calitate în
învăţământ.
Pentru elev, şcoala viitorului trebuie să pună accentul pe o educaţie de calitate şi să fie
axată pe valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii
esenţiale în opinia lor: şcoala viitorului trebuie să le placă, dar să fie şi eficientă.
Ceea ce este prioritar în învăţământ este informatizarea. Softul educaţional, reprezentat
de anumite programe informatice, special dimensionate în perspectiva predării unor teme
specifice, reprezintă o necesitate atât în prezent, cât şi în viitor. Utilizarea calculatorului în
procesul instructiv-educativ uşurează îndeplinirea scopurilor şi idealurilor educaţionale. În
plus, reprezintă o metodă mai plăcută şi pentru elevi, care apreciază întotdeauna noutatea şi
ineditul. Aceştia au fost obişnuiţi cu metodele clasice de predare, dar cele noi le-au atras mereu
atenţia şi s-au dovedit a fi mai eficiente. Copiii vor aprecia mai mult o lecţie realizată pe
calculator, decât una clasică. Calculatorul nu este folosit în activitatea didactică pentru a înlocui
activitatea de predare a dascălului. Cu alte cuvinte, nu-i exclude importanţa. El vine în sprijinul
predării, ajutându-l în procesul instructiv-educativ. Programul de calculator poate deveni un
suport important pentru o predare eficientă. Bineînţeles, pentru acest lucru, toate şcolile ar
trebui dotate cu tehnologia necesară. Aceasta presupune numeroase investiţii costisitoare. Dacă
educaţia ar reprezenta, într-adevăr una dintre priorităţile ţării noastre, cu siguranţă că s-ar găsi
metode pentru ca acest lucru să fie posibil cât mai curând. Mai sunt destule localităţi în care
şcolile nu sunt racordate nici la curent electric, iar clădirile vechi sunt o povară pentru cei care
îşi trimit zilnic copiii să înveţe acolo. Trebuie să fim totuşi conştienţi de importanţa
calculatorului. Formarea capacităţii de-al utiliza nu îi este necesară elevului doar în procesul
de învăţământ, ci îl poate ajuta şi în activitatea extraşcolară. Trăim cu toţii într-o lume a vitezei,
a tehnologiei, a internetului.
Asemenea capacităţi, ca cele de a lucra pe calculator, se cer din ce în ce mai mult, chiar
şi în momentul angajării. Cu alte cuvinte, ele vor ajuta tinerii şi pe viitor.
De asemenea, într-o şcoală a viitorului, ar trebui respectat dreptul tuturor copiilor la
învăţătură, indiferent de starea lor fizică, intelectuală, emoţională sau de diferenţele de origine
etnică, religioasă, culturală. Principiul discriminării ar trebui eliminat, precum şi cel al izolării
copiilor cu nevoi speciale. În România însă, principiul incluziv este încă timid. Experienţa
ţărilor europene demonstrează cu rezultate concrete că acest lucru este realizabil. Pentru că
incluziunea este unul dintre punctele de bază ale şcolii viitorului, ar trebui îndeplinite o serie
de obiective:
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- valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului;
- creşterea participării tuturor elevilor la educaţie, reducerea celor excluşi din cultură;
- restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să răspundă
diversităţii elevilor din localitate;
- reducerea barierelor în învăţare;
- înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţământ, nu ca
pe o problemă ce trebuie depăşită;
- recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria localitate;
- creşterea rolului şcolii în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în
creşterea performanţelor;
- cultivarea unor relaţii de susţinere între şcoli şi comunităţi.
O altă iniţiativă a şcolii viitorului ar trebui să urmărească nu numai creşterea
performanţei şcolare, ci şi educaţia elevilor pe relaţii de colaborare şi pe îmbunătăţirea
mediului de învăţare şi de predare. Pentru atingerea acestui obiectiv, copiii şi tinerii trebuie să
fie implicaţi activ, integrând ceea ce li se predă cu propria lor experienţă de viaţă.
Datorită strategiilor cooperative toţi elevii învaţă să asculte activ, să fie toleranţi, să ia
decizii şi să-şi asume responsabilităţi în cadrul grupului. Învăţarea în grupuri mici, activă şi
colaborativă, asigură o reală interacţiune şi intercomunicare, o redistribuire corectă de
recompense sociale(apreciere, considerare, respect), o distribuţie eficientă a sarcinilor de lucru,
un simţ al disponibilităţii şi al artei solicitării sau acordării ajutorului, mult sporite. Lecţiile
bazate pe învăţarea prin cooperare influenţează în mod pozitiv formarea răspunderii
individuale( elevii trebuie să comunice rezultatele în nume personal sau în numele grupului),
interacţiunea directă şi formarea deprinderilor interpersonale şi de grup mic. De asemenea, ele
creează între elevi o interdependenţă pozitivă(aceştia realizează că au nevoie unii de alţii pentru
a realiza obiectivele şi sarcinile grupului, că au resurse pe care trebuie să le administreze în
comun, că recompensele vor fi comune).
Predarea în parteneriat s-a dovedit până acum un real succes şi poate reprezenta şi o
metodă utilizată în şcoala viitorului. Aceasta presupune prezenţa şi colaborarea a două cadre
didactice în cadrul lecţiei propriu-zise. Unele condiţii se cer a fi respectate: să se realizeze după
asistenţă reciprocă la oră, să fie riguros planificată anterior, să se desfăşoare activităţi
compatibile şi complementare, să reprezinte o unitate în concepţiile prezentate, în modul de a
acţiona. Vor trebui evitate controversele. Asemenea lecţii sporesc interesul elevilor şi le
captează atenţia.
Printre primele metode, ar trebui să se pună accentul mai mult şi pe strategiile tutoriale.
Tutoralul se poate realiza între egali, cu inversare de roluri, sau între elevi de vârste diferite.
Tutorialul între egali, numit şi „De la copil la copil”, se poate realiza în cadrul şcolii, dar şi în
afara ei, vizând programul de realizare a temelor, dar şi activităţile extraşcolare. Se realizează
prin formarea unei perechi compuse dintr-un copil cu cerinţe educative speciale şi unul normal.
Aceasta trebuie făcută pe baza unor prietenii sau simpatii. Copiii care îndeplinesc rolul de tutor
trebuie aleşi discret, din rândul celor care au dovedit de-a lungul timpului disponibilităţi în a
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acorda sprijin celorlalţi, într-un mod spontan, neimpus. Când tutorialul se face reciproc,
strategia devine benefică. Elevul normal poate învăţa de la cel disabil, mai ales când acesta are
un talent pentru o anumită disciplină. Schimbarea rolurilor este benefică pentru copilul disabil,
care capătă încredere în propriile forţe şi în valoarea lui, dar şi pentru colegul lui normal, care
învaţă să caute în profunzime şi să respecte talentul fiecărui om. Noi, dascălii, trebuie să ştim
că fiecare copil este unic în felul lui, iar şcoala trebuie să se adapteze, pentru că şcoala viitorului
reprezintă o şcoală în diversitate. Copiii cu cerinţe educative speciale trebuie acceptaţi în
rândul celorlalţi şi valorizaţi în funcţie de capacităţile lor. Bineînţeles, nu va fi uşor să lucrăm
cu elevi atât de diferiţi, cu toate că unii dintre noi o fac şi acum, însă provocarea va avea efecte
benefice.
Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a elevului determină, de asemenea, o dezvoltare
optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal, emoţional, social şi spiritual. Este foarte
important ca în formarea unui stil de viaţă sănătos pentru şcolari să se pună accent pe:
- autocunoaştere şi construirea unei imagini pozitive despre sine;
- comunicare şi relaţionare interpersonală;
- controlul stresului;
- prevenirea accidentelor şi a comportamentelor cu risc pentru sănătate;
- prevenirea atitudinii negative faţă de sine şi de viaţă.
Pentru abordarea creativităţii în procesul educaţional, elevul trebuie să fie încurajat să
gândească independent, să îşi asume riscuri şi responsabilităţi în demersul său spre formarea
intelectuală. Evaluarea pentru asigurarea calităţii trebuie să identifice nivelul de pregătire al
elevilor şi să ne ajute să descoperim componentele ce au nevoie de sprijin în dezvoltare.
Un alt obiectiv pe care ar trebui să îl stabilim în anii ce vor urma este acela de a dezvolta
un indicator internaţional al capacităţii de a învăţa, toate acţiunile bazându-se pe cercetarea
ştiinţifică. Învăţământul modern are ca sistem de referinţă competenţele generale şi specifice
pe care trebuie să le dobândească elevul pe parcursul şi la sfârşitul unui ciclu de instruire, al
unui an de studiu, etc. Profesorul trebuie să fie şi un distribuitor de recompense, o sursă de
informare, evaluator, deci, manager al învăţării. Lumea modernă pune accentul pe folosirea
mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale
întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi
faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural, bazată pe cunoaştere.
Noul mileniu a adus noi cerinţe educaţionale care impun noi metode, altele decât cele
folosite până acum. O mare importanţă în pregătirea elevilor pentru noile cerinţe o au cele trei
forme de educaţie:
- educaţia formală;
- educaţia nonformală;
- educaţia informală.
Evaluarea ar trebui să asigure evidenţierea progresului înregistrat pe elev în raport cu
sine însuşi, pe drumul atingerii obiectivelor prevăzute în programă. Nu trebuie evaluată numai
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cantitatea de informaţii de care dispune elevul, ci, mai ales, ceea ce poate el să facă utilizând
ceea ce ştie sau ceea ce intuieşte. Fiecare activitate de evaluare a rezultatelor şcolare este
însoţită de o autoevaluare a procesului pe care profesorul l-a desfăşurat cu toţi elevii şi cu
fiecare în parte. Astfel poate fi descris nivelul de formare a competenţelor pentru fiecare elev
şi pot fi stabilite modalităţi prin care se poate regla, de la o etapă la alta, activităţi de învăţareformare a elevilor, în mod diferenţiat. Trebuie realizat un echilibru dinamic între evaluarea
scrisă şi cea orală. Aceasta din urmă, deşi necesită mai mult timp, prezintă avantaje deosebite:
realizarea interacţiunii elev-profesor, demonstrarea stadiului de formare a unor competenţe
prin intervenţia cu întrebări ajutătoare, demonstrarea comportamentului comunicativ şi de
interrelaţionare al elevului, etc. Este necesară şi folosirea, mai des, a metodelor de
autoevaluare.
Într-o şcoală a viitorului trebuie pus accentul şi pe managementul clasei( dimensiunea
ergonomică, dimensiunea psihologică, socială, operaţională, inovatoare, normativă). O şcoală
numită „a viitorului” există în Philadelphia. Copiii intră în clădirea şcolii prin dreptul unui
detector invizibil de metale. Deschid dulapurile personale cu carduri inteligente, îşi lasă hainele
şi-şi iau laptopurile personale. N-au caiete de notiţe şi nici cărţi. Pot acesa orice colţ al
campusului de pe terminalul personal, dotat cu conexiune wireless. În această instituţie
Microsoft pregăteşte următoarea generaţie de specialişti în materie de tehnologie. Cantina
şcolii este un elegant restaurant cu autoservire, de unde elevii, cu nişte carduri speciale, îşi pot
cumpăra trei mese pe zi. Aceleaşi carduri calculează numărul de calorii al fiecărui elev. În loc
de tabla clasică profesorii folosesc un „smart board”, o tablă inteligentă. Elevii primesc
extemporalele pe laptop. Dacă nu reuşesc să răspundă corect, sunt redirecţionaţi către lecţiile
de recuperare. De asemenea, copiii au şi orare personale online în care sunt stabilite întâlniri
cu educatorii. Nu există bibliotecă, ci un centru de instruire, unde toată informaţia este digitală.
Elevii nu parcurg materii propriu-zise, ci discută pe marginea unor probleme de viaţă reală.
Teoria este mai puţin importantă. Totul e să ştii să te descurci în viaţă. Nu cred că pretenţiile
noastre ar trebui să se ridice la nivelul celor propuse de Şcoala viitorului din Philadelphia.
Probabil acest lucru ar putea fi posibil într-un viitor mult prea îndepărtat. Ar trebui să adoptăm
politica paşilor mărunţi şi să evoluăm încet, dar sigur. Ar trebui să renunţăm să batem pasul pe
loc, să propunem aceleaşi metode învechite, denumindu-le însă în alt mod. Procesul intructiveducativ trebuie să se centreze pe elev şi să urmărească să îl transforme din obiect al procesului
educativ, în subiect activ al propriei deveniri. De la centrarea pe conţinut ar trebui să se treacă
la centrarea pe activitatea elevului.
Profesorul trebuie să răspundă exigenţelor fiecărui elev care îi calcă pragul clasei, cu
speranţa reuşitei lor. Astfel, el trebuie să se plieze după fiecare caz, să-şi flexibilizeze procesul
didactic pentru a satisface cerinţele educative ale fiecărui elev luat în parte şi ale tuturor la un
loc.
În concluzie, şcoala viitorului trebuie să ţină cont atât de ţelurile profesorilor, de
obiectivele programelor, dar şi de preferinţele şi necesităţile elevilor, fără a face abstracţie de
nevoile de ordin tehnic, financiar, material.
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Modaliţăţi de diferenţiere şi individualizare a muncii cu elevii în lecţia de
matematică
Educaţia diferenţiată – alternativă strategică pentru îmbunătăţirea
performanţelor şcolare
Prof. înv. primar Pancu Alexandrina Liliana,
Şcoala Gimnazială Nr. 5, Braşov
Diferenţierea şi individualizarea instruirii constituie o problemă pedagogică veche, dar
mereu actuală, deoarece oamenii se deosebesc unii de alţii nu doar în ceea ce priveşte felul lor
de a gândi şi a fi, ci şi prin capacitatea şi ritmul de învăţare, prin atitudinea faţă de aceasta.
Jinga,I., (2005). Una dintre tendinţele învăţământului actual vizează flexibilitatea instrucţiei şi
educaţiei, pentru asigurarea dezvoltării capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, în raport cu
propriile interese şi posibilităţi. Procesul de predare-învăţare-evaluare trebuie să-l ajute pe elev
să găsească propriile mijloace de însuşire a cunoştinţelor şi de aplicare în practică, în mod
creator şi constant a acestora. Întregul demers educaţional se cere a fi adaptat la diversitatea
indivizilor şi grupurilor, talentelor individuale, evitându-se marginalizarea sau excluderea
socială. Deci, educaţia ţine seama atât de diponibilităţile aptitudinale individuale, cât şi de
cerinţele mediului ori de tradiţiile culturale ale grupurilor, în scopul integrării sociale optime a
fiecăruia.
O premisă indispensabilă pentru asigurarea reuşitei fiecărui elev şi realizarea unor
performanţe cât mai apropiate de potenţialul său intelectual o constituie tratarea diferenţiată şi
individualizarea instruirii.
Pedagogia diferenţiată are la bază ideile unor pedagogi precum R.Cousinet, C.Freinet,
O.Decroly, J.Piaget, H.Wallon etc. Ea poate fi definită ca o “pedagogie individualizată care
recunoaşte elevul ca o persoană având reprezentarile sale proprii asupra situaţiei de formare; o
pedagogie variată care propune un evantai de demersuri, opunându-se astfel “mitului identiar”
al uniformităţii, al falsei democraţii conform căreia toţi trebuie să muncească în acelaşi ritm,
în aceeaşi durată şi urmând aceleaşi itinerarii. O asemenea pedagogie se constituie ca
fundament teoretic şi practic al luptei cu eşecul şcolar, cu orice formă de excludere”
Przesmychi, H., (1991).
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Pentru a promova un act educaţional care să respecte individualitatea fiecărui elev, întro societate şi un sistem educaţional democratic, educatorul trebuie să-ţi fundamenteze
intervenţiile didactice pe următoarele cerinţe ale acţiunii educaţionale:
-

dreptul de a fi diferit sau dreptul la diversitate este un drept fundamental al omului;

-

potenţialul individual trebuie valorificat maximal;

-

asigurarea egalităţii de şanse la educaţie presupune recunoaşterea şi respectarea
diferenţelor de capacitate înnăscută şi dobândită;

-

adaptarea şcolii la posibilităţile aptitudinale, nevoile, problemele ori interesele de
cunoaştere ale elevilor este o necesitate a educaţiei pentru toţi şi a educaţiei pentru
fiecare.

Instruirea diferenţiată este răspunsul oferit de către cadrul didactic nevoilor elevilor.
Este ghidată de principiile diferenţierii: conţinutul, procesul şi produsul instruirii se
diferenţiază după profilurile de inteligenţă, nevoile şi interesele elevilor. Materia va fi parcursă
în conformitate cu ritmurile individuale ale elevilor.
În contextul societăţii moderne, datorită dezvoltării stiinţei şi tehnicii s-au produs
importante schimbări în conţinutul învăţământului, în metodele de predare şi în relaţiile dintre
educatori şi elevi. Sporirea eficienţei învăţământului, prin ridicarea nivelului de pregătire a
elevilor, face ca tratarea diferenţiată să reprezinte una dintre modalităţile principale folosite în
toate sistemele şcolare în curs de modernizare.
“Şcoala nouă” a secolului XX, adaptată la noile cerinţe ale vieţii sociale, apreciază
“diferenţierea” şi “ individualizarea” învăţământului, ţinând cont de diversitatea
caracteristicilor individuale şi de unicitatea personalităţii indivizilor. Diferenţele dintre elevi,
în ceea ce priveşte capacitatea de învăţare şi dificultăţile de a stabili un sistem de cerinţe
şcolare, care să fie optim pentru fiecare, face ca, în condiţiile învăţământului românesc,
desfăşurarea unei activităţi diferenţiate în funcţie de particularităţile individuale să devină o
necesitate ce se impune a fi realizată pentru a asigura succesul la învăţătură al tuturor elevilor.
Experienţa acumulată până acum la noi, dar şi peste hotare, arată că” hotărâtoare în
asigurarea reuşitei la învăţătură este munca diferenţiată cu elevii în funcţie de particularităţile
de vârstă şi individuale, pentru a se asigura fiecăruia posibilitatea de a se dezvolta şi a se pregăti
la nivelul capacităţilor sale.” Ministerul Educaţiei şi Învăţământului – “Studiul privind
creşterea nivelului de pregătire al elevilor şi lichidarea repetenţiei în ciclul primar”- (1975),
Bucureşti
Şcoala românească nu-şi propune uniformizarea omului, astfel că, diferenţierea
activităţii devine parte organică a procesului instructiv, adecvată obiectivelor urmărite în
şcoala generală.
În cadrul procesului de instruire diferenţiată, elevii nu au de rezolvat în bloc aceleaşi
cerinţe şi nu sunt obligaţi să-şi însuşească acelaşi conţinut, ci se poate opera o selecţie a
acestora, în concordanţă cu grupele de învăţare create şi cu nivelurile privind capacitatea de
învăţare.
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Abordarea tratării diferenţiate are ca punct de plecare ideea deosebirilor individuale
dintre elevi în ceea ce priveşte capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, a ritmului de învăţare,
când volumul cunoştinţelor este în continuă creştere şi conţinutul se complică mereu.
Concepută ca o acţiune pedagogică complexă, problema diferenţierii implică:
- creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, pentru a asigura pregătirea
temeinică a tuturor elevilor, educarea lor în spiritul respectului faţă de muncă,
al intensificării efortului personal pentru a-şi lărgi aria cunoştinţelor şi de a-şi
dezvolta priceperile şi deprinderile;
- prevenirea eşecului şcolar şi a rămânerii în urmă la învăţătură, prin ajutorul
promt şi adecvat acordat elevilor cu dificultăţi la învăţătură, astfel încât în cel
mai scurt timp ei să se reintegreze în activitatea clasei.
Modalităţile concrete prin care se realizează diversele aspecte ale diferenţierii în
sistemul şi procesul de învăţământ sunt orientate în patru direcţii ce angajează:
a) structura organizatorică a învăţământului;
b) revizuirea sistemului tradiţional de organizare a învăţământului pe clase şi
lecţii;
c) diferenţierea conţinutului învăţământului;
d) adaptarea tehnologiei didactice la particularităţile individuale şi de grup ale
elevilor.
Tratarea diferenţiată înseamnă:
 învăţământ adaptat la particularităţile individuale psiho-fizice ale copilului;
 influenţarea instructiv-educativă a acestora în funcţie de individualitatea sa;
 pregătirea la nivelul posibilităţilor şi intereselor;
 crearea unei ambianţe favorabile pentru formarea personalităţii în ansamblu.
TESTE DE EVALUARE
- Nivelul de bază al cunoştinţelor
- Nivelul mediu de dificultate
- Nivelul sporit de dificultate
În alcătuirea probelor de evaluare am urmărit respectarea următoarelor cerinţe:
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-

alegerea acelor itemi care să furnizeze informaţii referitoare la gradul de însuşire a
cunoştinţelor şi a nivelului de formare a capacităţilor;

-

măsurarea capacităţilor şi a competenţelor dobândite de către elevi ;

-

asigurarea varietăţii probelor de control, ca structură, formă de organizare şi aspect;
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-

dozarea diferenţiată a volumului de lucru în cadrul aceleiaşi cerinţe didactice şi
amplificarea treptată a sarcinilor didactice.

Clasa I ( exemplu)
Capitolul : Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0 – 10
Testul I - Nivelul de bază al cunoştinţelor
Obiective operaţionale
Elevii vor fi capabili:
O1 – să efectueze corect adunări şi scăderi în concentrul 0 – 10;
O2 – să descopere termenul necunoscut în cadrul unor adunări şi scăderi simple;
O3 – să completeze corect semnele “+” sau “-“ în cadrul unor exerciţii date;
04 – să deducă operaţia de adunare , pentru a putea rezolva prima problemă;
O5 – să găsească întrebarea corectă pentru a rezolva a doua problemă.
Testul II - Nivelul mediu de dificultate
Obiective operaţionale
Elevii vor fi capabili:
O1 - să efectueze corect adunări şi scăderi în concentrul 0 – 10;
O2 – să descopere termenul necunoscut în cadrul unor adunări şi scăderi simple;
O3 – să găsească termenii, când cunosc suma sau diferenţa;
O4 – să descompună numerele date, alegând variante diferite pentru acelaşi număr;
O5 – să identifice operaţia corespunzătoare relaţiei matematice: “măreşte cu n numărul”;
O6 – să formuleze corect întrebările problemei şi să o rezolve după un algoritm cunoscut;
O7 - să compună o problemă după o operaţie de scădere.
Testul III - Nivel sporit de dificultate
Obiective operaţionale
Elevii vor fi capabili:
O1 – să rezolve exerciţii de adunăre şi scădere cu trei termeni în concentrul 0 – 10;
O2 – să identifice operaţiile corespunzătoare terminologiei folosite: sumă , diferenţă;
O3 – să creeze exerciţii cu termen necunoscut, conform cerinţei date;
O4 – să compună egalităţi respectând operaţiile indicate;
O5 – să opereze cu relaţia “ cu cât e mai mare”, aplicând cunoştinţele însuşite în lecţiile
anterioare;
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O6 – să compună o problemă după un exerciţiu combinat: adunare şi scădere.
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Școala românească modernă
prof. Mărcuț Ana
Școala Gimnazială Avram Iancu, G. P. P. Nr. 44 Oradea
Motto: “ Mai mult decat a preda, tehnica didactică înseamnă a învăţa pentru sine şi a
facilita învăţarea altora.” (Bernat Simona-Elena)
Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora
cu capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă reprezintă modalitatea cea mai
eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active.
Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o
metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca
independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de munca interdependentă
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Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele
utilizate. . Care este cea mai bună metodă? Probabil aceea care se potriveşte cel mai bine
situaţiei concrete de învăţare. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode
diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau
comportamente se poate realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele
utilizate.Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i
sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinta.
"Calitatea pedagogica a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o
cale de cunoaștere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar,
elev, student, în cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia
permanentă." (Sorin Cristea). Dezideratele de modernizare şi de perfectionare a metodologiei
didactice se înscriu pe direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţamânt, în
aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii
instrucţionale , în contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecarei metode şi
tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului
potenţial al elevului.
Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea
dintre minţile participanţilor, dintre personalitaţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu
rezultate evidente.
Aceste metode interactive de grup se pot clasifica după funcția lor didactică, în metode
de predare-învatare, metode de fixare și sistematizare a cunoştintelor şi de verificare, cele mai
cunoscute şi mai folosite metode sunt cele de rezolvare de probleme prin stimularea
creativitatii - brainstorming; starbursting (Explozia stelara); metoda Palariilor gânditoare ;
studiul de caz; incidentul critic; Phillips 6/6; tehnica 6/3/5; tehnica acvariului;
Este foarte important să educăm imaginaţia copiilor pentru că a fi un om imaginativ
înseamnă să te poţi adapta în situaţii diverse. O metodă didactică de educare a imaginaţiei
copilului este "metoda pălăriilor gânditoare" .
Aceasta este o tehnica interactivă, de stimulare a creativității participanţilor care se
bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălaria aleasă. Sunt 6 pălarii gânditoare, fiecare
având câte o culoare:alb, rosu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg
pălariile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine. Rolurile se pot inversa,
participantii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în accord cu rolul pe care îl joacă.
Culoarea pălăriei este cea care defineste rolul: pălaria albă este neutră, participanţii sunt
învăţaţi să gândească obiectiv, pălăria roşie dă frâu liber sentimentelor, oferă o perspectivă
emoţională asupra evenimentelor. Pălăria neagră este perspectiva gândirii negativiste,
pesimiste, palaria galbenă este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Cel
ce stă sub pălaria verde trebuie să fie creativ. Pălaria albastră este dirijorul orchestrei şi cere
ajutorul celorlalte pălarii. Gânditorul pălariei albastre defineşte problema şi conduce
întrebările, reconcentreaza informaţiile pe parcursul activităţii şi formulează ideile principale
şi concluziile la sfârsit. Monitorizează jocul şi are în vedere respectarea regulilor. Acest nou
tip de metodă de predare - învățare este un joc în sine. Copiii se impart în şase grupe - pentru
şase pălării. Ei pot juca şi câte şase într-o singură grupă. Împărţirea elevilor depinde de
materialul studiat. Pentru succesul acestei metode este important însă ca materialul didactic să
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fie bogat, iar cele şase pălării să fie frumos colorate, să-i atragă pe elevi. Marele avantaj al
acestei metode este acela că dezvoltă competențele inteligenței lingvistice, inteligenței logice
și inteligenței interpersonale.
Brainstorming-ul sau "evaluarea amânata" ori "furtuna de creiere" este o metoda
interactiva de dezvotare de idei noi ce rezulta din discutiile purtate între mai multi participanti,
în cadrul careia fiecare vine cu o multime de sugestii. Rezultatul acestor discutii se soldeaza
cu alegerea celei mai bune solutii de rezolvare a situatiei dezbatute. Calea de obtinere a acestor
soluții este aceea a stimularii creativității în cadrul grupului, într-o atmosfera lipsita de critică,
neinhibatoare, rezultat al amânării momentului evaluarii. Specific acestei metode este și faptul
că ea cuprinde doua momente: unul de producere a ideilor și apoi momentul evaluarii acestora
(faza aprecierilor critice). La clasele mici posibilele teme pentru o asemenea dezbatere de grup
sunt legate de crearea de reguli și obținerea de soluții cu aplicabilitate largă, valabile întregii
clase: întocmirea regulamentului de ordine interioară al clasei, al scolii, obtinerea de
calificative mai bune la anumite discipline, aranjarea salii de clasă.
Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la baza împletirea activității
individuale cu cea desfășurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea consta în
încorporarea activității fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu,
menit să ducă la soluționarea unei sarcini sau a unei probleme date. Această metodă are mai
multe faze: faza introductiva - învățătorul enunță problema, faza lucrului individual - fiecare
elev lucrează individual timp de 5 minute la soluționarea problemei, faza lucrului în perechi elevii se consulta cu colegul de banca, sunt notate toate solutiile aparute, faza reuniunii în
grupuri mai mari - elevii se consultă asupra soluțiilor în grupuri alcătuite dintr-un numar egal
de perechi, faza raportarii soluțiilor în colectiv și faza decizională. Ca și celelalte metode care
se bazează pe lucrul în perechi și în colectiv, metoda piramidei are avantajele stimulării
învățării prin cooperare, al sporirii încrederii în forțele proprii prin testarea ideilor emise
individual, mai întâi în grupuri mici și apoi în colectiv. Dezavantajele înregistrate sunt de ordin
evaluativ, deoarece se poate stabili mai greu care și cât de însemnată a fost contribuția fiecărui
participant.
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi
dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Totodată, ele reprezintă modalităţi de
acţiune, instrumente cu ajutorul cărora copiii, sub îndrumarea educatorului, îşi însuşesc
cunoştinţe, îşi formează şi dezvoltă deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini şi atitudini.
Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi
şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic,
mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa
de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.
Activităţile pe care le desfăşurăm trebuie să aibă un caracter spontan, să contribuie la
dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea metodelor active transformă
activitatea într-o „aventură a cunoaşterii”, în care copilul e participant activ; întâlneşte
probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri,
descoperă răspunsuri la întrebări, rezolvă sarcini de învăţare, se simte responsabil şi mulţumit
la finalul activităţii. Aceste metode îi ajută pe copii să-şi formeze personalitatea, să se
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cunoască, să-şi descopere stilul propriu de gândire şi acţiune. Totodată ele stimulează interesul
copiilor pentru cunoaştere, a dorinţei de a căuta informaţii şi de a le utiliza în diferite situaţii.
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. Activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament
contagios, şi o strădanie competitivă. Copiii învaţă să lucreze împreună, îşi unesc forţele pentru
a reuşi să realizeze sarcina primită sau pentru a rezolva o problemă cu care se confruntă.
Interrelaţiile dintre membrii grupului, sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină dată,
motivând copiii pentru învăţare. Grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare
reciprocă a membrilor ce duce la dispariţia fricii de eşec şi determină curajul de a-şi asuma
riscul. Interacţiunea colectivă are ca efect şi educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament
tolerant faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea subiectivismului şi acceptarea gândirii colective.
După fiecare metodă aplicată se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac
responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Copiii înţeleg şi observă că implicarea
lor este diferită, dar încurajaţi îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor de
grup. Grupul înţelege prin exerciţiu să nu-şi marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare
cu ei, exersându-şi toleranţa reciproc.
Trebuie insă să avem mare grijă, când, cum şi ce metodă aplicăm, deoarece demersurile
didactice pe care le iniţiem trebuie să fie în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi
posibilităţile cognitive şi practice ale copiilor. Nu orice metodă poate fi aplicată în cadrul
oricărei categorii de activitate sau la orice nivel de vârstă. În alegerea metodelor pe care le vom
aplica în activitate trebuie să ţinem cont de tema activităţii, de tipul ei (de predare, consolidare,
evaluare) şi de nivelul de dezvoltare intelectuală a copiilor. De aceea, este necesar, din partea
educatoarelor, un studiu profund al acestor metode, o analiză amănunţită, creativitate,
responsabilitate didactică şi capacitate de adaptare şi aplicare.
Conştientă fiind că un învăţământ modern presupune schimbări, nu numai în crearea
mediului de învăţare, ci şi schimbarea radicală a modului de abordare a activităţii didactice,
am încercat să diversific instrumentarul de metode pe care le-am aplicat în activităţile cu grupa.
Concluzia la cere am ajuns în urma activizării copiilor este că utilizarea metodelor
interactive oferă un sprijin real educatoarei în demersul său didactic şi ne ajută, ne determină,
copil şi dascăl, deopotrivă, să descoperim valoarea, frumuseţea şi diversitatea interacţiunii,
relaţionării şi cooperării, să ne promovăm ideile, să respectăm opinia celuilalt şi să ne implicăm
profund şi activ în construirea personalităţii proprii.
Bibliografie:
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2.Instrumente didactice”, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca
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Utilizarea softurilor educaţionale ca alternativă la metodele tradiţionale
Prof. înv. primar Slabu Victoria
Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău
Şcoala este locul unde trebuie să-i învăţăm pe elevi să gândească. Dacă până acum erau
suficiente deprinderile de calcul şi abilităţile de raţionament pentru a avea succesul aşteptat,
secolul XXI cere mai mult de la viitorii cetăţeni.
Personalitatea elevului reprezintă stâlpul întregii activităţi didactice. „ A fi elev” nu
este o profesie, ci o ucenicie în însuşirea profesiei de „a fi om.” Pornind de la ideea lui Seneca,
„nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm,” aş putea afirma că, şcoala se legitimează nu prin
ceea ce face între pereţii ei, ci prin rezultatele ei în viaţă. În acest sens, trebuie să ne îndreptăm
atenţia asupra factorilor care influenţează motivaţia elevului către învăţare şi necesitatea de al situa în centrul activităţii de învăţare şi de formare a acestuia. Pentru ca învăţarea să fie
eficientă elevul trebuie să preia controlul asupra propriei învăţări şi să o administreze. El este
cel care îşi va spune ce, cum, unde şi când să gândească. (Gibbs ,1992) O persoană care învaţă
eficient:
Are scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă.
Are o gamă largă de strategii de învăţare şi ştie când să le utilizeze.
Foloseşte resursele disponibile în mod eficace.
Ştie care îi sunt punctele forte şi punctele slabe.
Înţelege procesul de învăţare.
Îşi controlează sentimentele în manieră adecvată.
Îşi asumă responsabilitatea pentru procesul lor de învăţare.
Îşi planifică, îşi monitorizează, îşi evaluează şi îşi adaptează procesul de învăţare. (
după Harpe, Kulski şi Radloff ,1999).
Această paradigmă nouă, caracterizată prin accentul pus pe învăţare, pe construirea
cunoaşterii de către elev, pe dezvoltarea de competenţe noi, poate fi facilitată prin utilizarea
adecvată a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de predare- învăţare- evaluare.
Introducerea calculatorului în şcoală nu trebuie să constituie un scop în sine, ci o modalitate
de creştere a calităţii, a eficienţei învăţării şi predării. Folosirea calculatorului reprezintă o nouă
strategie de lucru, un nou mod de concepere a instruirii şi învăţării, care îmbogăţeşte sistemul
activităţilor didactice şi prezintă importante valenţe formative şi informative. Calculatorul
stimulează procese şi fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune
atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui, se oferă elevilor modelări, justificări şi
ilustrări ale proceselor şi conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor
neobservate sau greu observabile din diferite motive, aşezarea corpurilor în spaţiu, măsurători,
ilustrarea problemelor.
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Ce este de fapt un soft educaţional? La origine, sintagma „soft educaţional” denumea
softul care prin proiectare, prin parcurgerea softului şi interacţiunea cu elevul producea
învăţarea. Astăzi există mai multe softuri folosite în procesul educaţional: softuri pentru
facilitarea unor procese (editoarele de texte, aplicaţiile grafice etc.), softuri de prezentare a
informaţiei specifice a unui domeniu ( de ex. softuri tematice: Ordinea operaţiilor, Corpurile
geometrice, Înmulţirea numerelor naturale, Sistemul solar, Clasificarea regnului animal etc. ).
Softurile educaţionale se pot folosi în cadrul tuturor tipurilor de lecţii, chiar în cadrul mai
multor discipline, pot fi /sunt concepute şi interdisciplinar.
Completând designul educaţional cu softul educaţional se vizează în mod special
progresul tuturor elevilor în învăţare, cu rezultate comparabile, indiferent de nivelul lor iniţial,
rezultate care să le permită să aibă încredere în procesul de învăţare, astfel încât să poată
continua să îşi pună în aplicare aptitudinile de învăţare la locul de muncă, la vârsta maturităţii,
precum şi în procesul de învăţare continuă.
Ţinând seama de caracteristicile generale ale softurilor educaţionale:
Interactivitate - elevul interacţionează în mod activ cu programul primind feedback în
timp real pentru acţiunile sale;
Diversitate - mijloacele de prezentare a informaţiei sunt foarte variate, elevul putând
să aleagă răspunsul corect din mai multe variante posibile, să repete experimente, să
mute diverse obiecte pe ecran sau să urmărescă animaţii şi prezentări multimedia;
Accesibilitate - toate informaţiile pot fi studiate şi ulterior pentru aprofundarea
cunoştinţelor;
Aplicarea la clasă a metodelor interactive, cât şi introducerea în lecţie a softurilor
educaţionale aduce o serie de beneficii pentru elevi:
 Optimizarea instruirii - elevul primeşte informaţia prin intermediul mai multor canale
(video, audio, text) ceea ce reprezintă un avantaj în asimilarea mai uşoară a
informaţiilor;
 Înţelegerea proceselor complexe imposibil de descris cu creta şi tabla - prin
vizualizarea diferitelor informaţii, elevii pot înţelege mecanismul de funcţionare al
diferitelor procese;
 Atractive şi uşor de utilizat - datorită unei interfeţe prietenoase şi uşor de utilizat;
 dar şi pentru profesori:
 Calitatea şi eficienţa cursurilor creşte - noile soluţii pedagogice bazate pe cele mai
moderne tehnologii permit profesorului să creeze materiale educationale interactive;
 Participare activă a elevului - datorita metodelor de predare moderne;
 Feedback rapid - prin intermediul testelor interactive se poate observa gradul de
asimilare a cunoştinţelor;
 Posibilitatea de a demonstra fenomene greu de experimentat cu ajutorul materialelor
didactice tradiţionale;
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 Flexibilitate - posibilitatea de a crea propriile planuri de lecţii sau de a reutiliza planuri
de lecţii predefinite care să se potrivească stilului de predare al fiecărui profesor.
 Softul educaţional este o metodă progresivă şi motivantă ce contribuie la eficientizarea
predării/ învăţării/ evaluării, modernizarea actului didactic, încurajarea inovaţiei
didactice, la accesibilizarea cunoştinţelor, creşterea randamentului dascălului. Este o
alternativă la metodele tradiţionale.
Nu trebuie uitat faptul că perfecţionarea actului învăţării implică şi perfecţionarea celui
care conduce procesul educaţiei. Principiul pedagogic ce trebuie să stea în faţa dascălului este:
„Nu trebuie să educăm copiii pentru ceea ce suntem noi azi, ci pentru ceea ce vor fi ei mâine.”
( Gh. Mihoc)
Şcoala trebuie să potenţeze şi să dezvolte la elevi capacitatea de adaptabilitate şi de
înţelegere nu numai pe planul cunoaşterii, dar şi pe cel al adevăratei culturi: a şti să utilizezi
ceea ce ştii pentru a te comporta inteligent şi a da existenţei o orientare care nu va fi niciodată
regretată. Condiţiile vieţii moderne sunt cele pe care fiecare fiinţă umană le învaţă, trebuie să
le înveţe în fiecare zi; şcoala este locul unde debutează această învăţare, iar deprinderea pe care
copilul o primeşte aici trebuie să-i dea ceea ce este necesar: să-l înveţe să înveţe pregătindu-l
pentru o autoperfecţionare continuă astfel încât să fie capabil să înveţe/ să dezveţe/ să reînveţe.
(Alvin Toffler)
Bibliografie:
1. Adăscăliţei A., Instruirea asistată de calculator, Editura Polirom, Iaşi, 2007;
2. Colectiv de autori coordonat de Oprea Delia, Profesorul - creator de soft educaţional,
Suport de curs, 2010;
3. Metodologia implementării competenţelor cheie în curriculumul şcolar aplicat,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, 2010;

Strategii utilizate în procesul de predare-învăţare
Prof. Şanta Mihaela Gabriela
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Târgu- Mureş
1. Conceptul de strategie didactică interactivă
În sens general, strategia înseamnă conducerea, managementul metodelor folosite întro activitate în vederea atingerii unui scop propus1.
În domeniul educaţiei, conceptul de strategie vizează un set de acţiuni de predare
orientate în mod intenţionat către realizarea unor finalităţi specifice, reprezentând totodată o
modalitate de concepere în viziune sistemică a proceselor educaţionale2. Strategia didactică
reprezintă un ansamblu de procedee prin care se realizează conlucrarea dintre profesor şi elevii
Crenguţa- Lăcrămioara Oprea, Strategii didactice interactive. Repere teoretice şi practice, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 2009, p. 24.
2
Ibidem.
1
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săi cu scopul predării-învăţării unor informaţii, al formării unor priceperi, deprinderi şi
competenţe, al dezvoltării personalităţii umane3. Strategiile didactice reprezintă modul în care
cadrul didactic reuşeşte să îmbine şi să integreze metodele şi mijloacele de învăţământ într-un
act educaţional flexibil în funcţie de obiectivele urmărite, de conţinutul şi tipul de învăţare
vizat.
Strategiile didactice interactive au la bază munca în colaborare a elevilor, forma de
organizare a acestora fiind grupurile mici sau echipele, în vederea atingerii obiectivelor
stabilite anterior.
Aceste tipuri de strategii presupun sprijinul reciproc, stimulează participările
individuale, antrenează elevii cu toată personalitatea lor, solicită efort de adaptare la normele
de grup, toleranţă faţă de opiniile celorlalţi. Utilizându-le de-a lungul timpului la clasă, se poate
sesiza că elevii sunt nevoiţi să depună un efort de adaptare la normele de grup, să manifeste
toleranţă faţă de opiniile colegilor, dezvoltându-şi capacităţile de autoevaluare. Un astfel de
comportament al copiilor se datorează şi faptului că strategiile didactice interactive presupun
interacţiune activă între participanţii la actul educaţional (elev-elev, elev-profesor).
În procesul educativ, strategiile didactice interactive stimulează participarea subiecţilor
la acţiune, dezvoltându-le procesele cognitive complexe, trăirile individuale şi capacităţile de
înţelegere şi (auto)evaluare a valorilor şi a situaţiilor prin folosirea metodelor active4.
2. Strategii interactive bazate pe învăţarea prin cooperare şi colaborare
Strategiile didactice se pot întemeia pe stimularea competiţiei, promovarea muncii
individuale sau cooperare, aceasta din urmă fiind necesar a avea o dominanţă în activitatea de
la clasă. E lesne de observat cum, prin munca în cooperare, elevii îşi dezvoltă capacităţile de
comunicare şi de adaptare la normele grupului, îşi dezvoltă încrederea în propriile puteri,
dobândesc respect reciproc şi devin toleranţi.
Învăţarea prin cooperare se dovedeşte a fi o strategie ce susţine elevii să lucreze
împreună în grupuri mici pentru a îndeplini un scop comun.
Trebuie avut în vedere faptul că învăţarea prin cooperare nu este sinonimă cu învăţarea
prin colaborare. Aceasta din urmă este o strategie care implică elevii să susţină învăţarea în
grup sau echipă, dezvoltă responsabilitatea individuală în contextul interdependenţei
relaţionale în cadrul căreia membrii descoperă informaţii şi se învaţă reciproc5. Aşadar,
învăţarea prin colaborare integrează învăţarea prin cooperare. Ambele, însă, aduc în prim-plam
implicarea activă a elevului în procesul educativ.
Aceste modalităţi de lucru cu elevii au la bază organizarea demersului în grupuri mici,
astfel încât elevii să poată lucra împreună şi să îşi îmbunătăţească performanţele personale,
contribuind, în acelaşi timp, la creşterea performanţelor celorlalţi membri ai grupului.
Cooperarea contribuie la dezvoltarea unei relaţii deschise între elevi, a unor atitudini şi
comportamente bazate pe încredere. Personalitatea elevilor este influenţată în mod pozitiv de
Nicolae Eftenie, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008,
p.46.
4
Crenguţa- Lăcrămioara Oprea, op. cit. p. 30.
5
Ibidem. p. 147.
3
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munca în echipă, prezenţa partenerilor fiind un stimulent intelectual şi un declanşator al
schimbului de informaţii.
a) Strategii de învăţare interactiv-creativă
Contextul actual solicită educatorilor să promoveze învăţarea eficientă, activparticipativă şi creativă6.
Procesul de învăţare interactiv-creativă este unul evolutiv, care are la bază
receptivitatea faţă de experienţele noi, căutate şi rezolvate prin explorare, deducţie, analiză,
sinteză, generalizare, abstractizare, concretizare, punând accentul pe realizarea conexiunilor
între sensuri şi solicitând o profundă implicare intelectuală, psihomotorie, afectivă şi
voliţională7.
Învăţarea interactiv-creativă presupune ca elevul să descopere, să infereze, să-şi
imagineze, să construiască şi să redefinească sensurile, filtrându-le prin prisma propriei
personalităţi şi solicitând procesele psihice superioare de gândire şi creaţie. Elevul care învaţă
activ este iniţiator şi organizator al propriilor experienţe de învăţare.
Instruirea interactiv-creativă pune accentul pe învăţarea prin cercetare-descoperire, pe
învăţarea prin efort propriu, pe gândire şi imaginaţie creatoare. Noile orientări postmoderniste
asupra ştiinţei educaţiei solicită imperios aplicarea unor strategii interactiv-creative în predarea
şi învăţarea şcolară. Specific instruirii interactive este interrelaţia de învăţare ce se stabileşte
atât între elevi şi profesor cât şi între elev-elev.
Utilizarea unei metodologii axate pe acţiune, care solicită gândirea, inteligenţa,
imaginaţia şi creativitatea presupune un cumul de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului
didactic. Este astfel evident că rolul profesorului capătă noi valenţe, depăşind optica
tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. Aşadar, se modelează un nou tip de
personalitate, acela necesar “societăţii cunoaşterii”8 şi caracterizat prin noi dimensiuni: gândire
critică, creativă, capacitate de comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în
echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate, responsabilitate şi implicare. Un învăţământ modern
permite elevilor să ia iniţiativa, să fie spontani şi creativi, dar nu exclude dirijarea, îndrumarea
lor. În organizarea unui învăţământ centrat pe elev, profesorul devine un coparticipant alături
de elev la activităţile desfăşurate.
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. Promovând metodele interactive
care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei şi creativităţii, elevii au posibilitarea de:
-

a extrage şi a valorifica informaţii, altele decât cele din manuale;

-

a elabora şi a evalua idei;

-

a fi toleranţi faţă de noile idei;

Ioan Neacşu, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Bucureşti, Editura Militară, 1990, p. 12.
Crenguţa- Lăcrămioara Oprea, op. cit. p. 159.
8
Daniela Creţu, Adriana Nicu, Pedagogie, pentru definitivat şi gradul didactic II, Sibiu, Editura Universităţii
“Lucian Blaga”, 2009 , p. 9.
6
7
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-

a analiza şi a comenta erori;

-

a reformula în viziune personală anumite opinii;

-

a manifesta independenţă în gândire;

-

a afişa unele atitudini critice9.

Pentru o învăţare eficientă, acţiunea profesorului este determinantă, prin faptul că
acesta trebuie să le formeze elevilor un comportament de tipul pregătirii pentru învăţare, pe de
o parte, şi îmbinarea corespunzătoare a metodelor didactice, pe de altă parte10. Aplicarea cu
succes a strategiilor interactive este condiţionată de:
-

selectarea celor mai eficiente metode;

-

proiectarea şi organizarea unor activităţi de învăţare care să implice în mod activ elevii;

-

selectarea celor mai eficiente metode interactive;

-

orientarea şi monitorizarea activitatăţii elevilor;

-

crearea unui cadru motivant pentru învăţare;

-

asigurarea conceptelor ideatice de bază de la care elevii să pornească în cercetarea
proprie;

-

asigurarea mijloacelor didactice;

-

prezentarea tehnicilor specifice muncii în grupuri;

-

crearea situaţiilor de învăţare activizante;

-

colaborarea cu elevii în prosesul instruirii.

b) Strategia didactică-o coordonată esenţială a instruirii
În literatura de specialitate, strategia didactică este privită din perspectiva a trei
accepţii: un anumit mod de abordare a învăţării prin problematizare, algoritmizare etc; un
anumit mod de combinare a metodelor, a procedeelor, a mijloacelor de învăţământ, a formelor
de organizare a elevilor; mod de programare într-o succesiune optimă a fazelor şi etapelor
proprii procesului de desfăşurare a demersului didactic11.
Se poate spune, aşadar, că o strategie didactică reprezintă modul eficient prin care
profesorul îşi ajută elevii să atingă pragul cunoaşterii, să îşi dezvolte capacităţile intelectuale,
priceperile, deprinderile, aptitudinile. Ea cuprinde o întreagă gamă de metode, tehnici, mijloace
de învăţământ şi forme de organizare a demersului didactic pe care profesorul îşi stabileşte un
plan de lucru cu elevii, scopul acestui plan fiind învăţarea eficientă12. Conceperea planului de

Ion Albulescu, Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi creativitate, Piteşti, 2008, Editura
Paralela 45, p. 91.
10
Ibidem, p. 8.
11
Ioan Cerghit, Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, p.
59.
12
Crenguţa- Lăcrămioara Oprea, op. cit., p. 26.
9
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lucru trebuie să aibă în vedere o serie de factori (variabile) care influenţează activitatea
didactică:
a) Variabile referitoare la profesor
-

stilul didactic

b) Variabile referitoare la elev
-

particularităţi ale clasei

-

mărimea colectivului de elevi

-

gradul de motivare a elevilor

-

aptitudinile şi nivelul de pregătire

c) Variabile referitoare la curriculum
-

finalităţile urmărite

-

obiectivele şi conţinutul învăţării

-

experienţele de învăţare propuse copiilor

d) Variabile referitoare la organizarea şcolară
-

timpul şcolar

-

spaţiul

-

resurse materiale disponibile13.

Profesorul are datoria de a gândi şi de a elabora un demers didactic în care elevii să fie
subiecţi activi ai procesului de predare-învăţare, orice strategie didactică dovedindu-şi eficienţa
doar în măsura în care reuşeşte să antreneze elevii într-o însuşire a cunoştinţelor ce se
realizează în mod activ şi creator.
Strategiile didactice presupun alegerea, organizarea metodelor, a tehnicilor şi a
mijloacelor precum şi aplicarea lor în încercarea de a atinge obiectivele stabilite.
În activitatea didactică desfăşurată, indiferent de tipul lecţiei şi de configuraţia
modelului de proiectare, un rol esenţial în realizarea obiectivelor fixate îl are strategia didactică
utilizată. Scopul ei este acela de a crea şanse elevilor de a se implica în situaţii de învăţare care
să le permită achiziţia informaţiilor la un nivel superior din punct de vedere calitativ.
În pedagogia modernă şi postmodernă, strategiei didactice trebuie să i se acorde un rol
esenţial în realizarea dezideratelor educaţionale, ea fiind un factor care contribuie la succesul
şcolar.

13

Ibidem, p. 34.
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Ludicul în predarea ştiinţelor
Prof. Marcu Eugenia,Timar Stela, Mezöfi Andreea
Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca
Abstract:
Procesul de perfecționare a activitității instructiv-educative, este un proces continuu
ce presupune creație şi inovație în alegerea şi îmbinarea metodelor tradiționale cu cele
moderne, pentru sporirea calității lecțiilor. Jocul didactic, ca metodă modernă de învăţareevaluare în contextul unui proces educativ modern, contribuie la creşterea nivelului de
implicare al elevilor în propria formare dar şi la creşterea atractivității orelor de fizică şi
chimie. Conştientizarea nivelului propriilor performanţe este un demers ce poate fi realizat
prin intermediul jocului didactic.
Lucrarea îşi propune să puncteze câteva aspecte teoretice ale metodei precum şi să
prezinte câteva jocuri didactice realizate, ca tema de portofoliu, de către elevii clasei a VIII-a
precum și jocuri didactice la fizică în gimnaziu.
I.

De ce joc didactic?

Preocupările pentru ridicarea calității învățământului presupun un demers creativ și
inovator atât din partea profesorilor cât și din partea elevilor. Jocul reprezintă una dintre
dimensiunile fundamentale ale naturii umane iar jocul didactic, în procesul instructiv educativ,
este o metoda activă ce solicită integral personalitatea copilului elev.
Metodă complexă, jocul didactic, se poate folosi atât în predarea unor noțiuni noi cât
și în consolidarea sau evaluarea noțiunilor deja învățate, fiind integrat în structura lecției. Prin
folosirea jocului didactic gândirea elevilor este stimulată, interesul lor pentru îndeplinirea

49

Nr. 21 - octombrie 2017

sarcinilor de lucru este sporită. Dacă în predarea noilor noțiuni profesorul trebuie sa dea dovadă
de creativitate în conceperea unor jocuri atractive care să mențină interesul elevilor, în
consolidarea noțiunilor demersul creativ poate fi transferat elevilor, considerând că astfel poate
fi o modalitate de adecvare a procesului de învățare-evaluare la interesele elevilor.
Pentru ca un exercițiu să devină joc didactic trebuie sa prezinte unele elemente cum ar fi:


să aibă un scop, o finalitate generală (dobandire de cunoștințe, consolidare, evaluare),



să prezinte un conținut bine diferențiat și alcătuit din totalitatea cunoștințelor,
priceperilor și deprinderilor cu care se operează, care să fie bine structurate și
subordonate atât particularităților de vârsta cât și sarcinii de lucru,



să conțină sarcina didactică (ce anume trebuie să facă elevul pentru atingerea scopului),



să precizeze regulile jocului întrucât acestea realizează legatura dintre sarcina didactică
și acțiunea în sine,



să conțină elementele de joc prin mijloacele folosite (conținut accesibil, atractiv, ludic),
și modulde organizare (recompense pentru reușită, penalizarea greșelilor, întrecerea
individuală).

Astfel jocul didactic, prin prezența ludicului, poate transforma o formă mai dificilă de
învățare într-una atractivă, care nu numai că trezește interesul elevului pentru îndeplinirea
sarcinii didactice dar și susține, întreține efortul necesar pentru îndeplinirea acesteia.
Prin joc, elevii pot fi învățați să utilizeze eficient informația, să gestioneze resursele,
timpul, capacitatea de anticipare, spiritul critic, flexibilitatea iar întrecerea, ca element dinamic,
prelungeste emoțiile, bucuria, satisfacția reușitei. Jocul didactic stimulează motivația
exprimată prin interesul pentru rezolvarea sarcinilor.
Este o formă de învățare, fixare a noțiunilor și evaluare ludica și motivantă pentru elevi,
chiar dacă volumul de muncă este sporit şi necesită cercetare continuă. De asemenea, acest
lucru implică iniţiativă, creativitate, originalitate, capacitate de selectare a informaţiilor, forma
de organizare şi prezentare, design şi alegerea formei de prezentare a produsului finit.
II.

Jocuri didactice propuse la chimie

Pentru fixarea cunostințelor de chimie și fizică învățate în anul anterior, elevii clasei
VIII-a au realizat proiecte sub formă de joc didactic, care să facă parte din portofoliul lor. Au
fost organizați după preferințe, individual sau în grupuri de 2-4 elevi pentru a putea testa și
exersa jocul propus. Obiectivele urmărite au fost multiple printre care putem aminti: atragerea
elevilor către studiul stiințelor chimiei și fizicii, stimularea creativităţii elevilor, crearea unui
climat liber de tensiuni, ludic, activ, favorabil comunicării, de stimulare a activităților de
investigare, dezvoltarea capacității de prezentare, în manieră personală, a produsului realizat
și respectarea unor rigori legate de regulamentul de joc, de termenul de predare și de formatul
produsului final.
Printre producțiile elevilor putem menționa:Goana după elemente, Jocul valențelor,
Chimiolopoly, Aventura chimiștilor, etc. Pentru exemplificare propunem atenției cititorului
doar 2 jocuri concepute de către elevi și anume „Chimiolopoly” și ”Micul chimist”.
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CHIMIONOPOLY
Jocul CHIMIONOPOLY este un joc interactiv, care combină distracţia cu învăţatul
chimiei. Acest joc este destinat tuturor celor care studiază chimia.
JOCULCONŢINE:
-

Tablă de joc,

-

4 pioni,

- 20 de cartonașe cu întrebări

-

Bancnote chimi

-

Un zar

-

17 cabane

-

18 cartonașe cu elemente chimice

-

20 de cartonașe cu răspunsuri valide

REGULAMENTUL JOCULUI:
Fiecare jucător primeşte la începutul jocului 1000 de chimi.
Cine începe primul? Fiecare jucător aruncă cu zarul. Jucătorul cu cel mai mare scor
începe jocul.
Când este rândul tău?
1. Aruncăcu zarul.
2. Avansează cu numărul de spaţiiobţinutprin aruncarea zarului.
3. Când ajungi
pe
un
element care nu
este deţinut de
nimeni îl poţi cumpăra. Când ajungi pe un element deţinut de altcineva, plăteşte-i
proprietarului chiria indicată pe cartonaşul elementului respectiv.
4. Colectează seturi de elementele de aceeaşi culoare pentru a construi cabane! Nu
poţi construi cabane până când nu obţii un set complet de aceeaşi culoare. Chiria
creşte dacă cumperi cabane!
5. Tura ta s-a încheiat! E rândul jucătorului din stânga ta.
Cabane:
Imediat ce obţii un set complet de culoare, poţi începe să
cumperi cabane (nu trebuie să aştepţi să îţi vină rândul). Plăteşte la bancă preţul înscris pe
cartonaşele cu elemente.
Ce faci când nu poţi plăti?
Încearcă să strângi bani. Dacă datorezi bani şi nu poţi plăti, încearcă să strângi bani din
vânzarea cabanelor şi din vânzarea elementelor.
Dacă în continuare ai datorii, intri în faliment şi ieşi din joc.
Cum să câştigi?
Mută pe tablă şi cumpără cât mai multe elemente. Cu cât deţii mai multe, cu atât vei
primi o chirie mai mare. Dacă eşti ultimul jucător rămas în joc, atunci când toţi ceilalţi jucători
au dat faliment, ai câştigat!
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Spaţii de acţiune:
- dacă mutarea ta te duce la START sau dincolo de START, încasează 200
de chimi.
- ia primul cartonaş din teanc şi răspunde pe
loc la întrebarea pusă. Dacă nu ai răspuns corect întrebării, stai o tură.
în vizită - nu-ţi face griji, dacă ai ajuns aici pune pionul pe secţiunea „ În vizită”.
gratuită - relaxează-te,
nu se întâmplă nimic.
la închisoare - mută pionul pe spaţiul de închisoare imediat! Nu primeşti bani,
chiar dacă treci
pe lângă START.
Cum poţi ieşi de la închisoare?
Plăteşti 50 de chimi la începutul următoarei ture, dai cu zarul şi muţi în mod normal.
Dintre oferta de 35 de întrebări și 35 de răspunsuri, pentru exemplificare, s-au introdus
în acest material doar 10 dintre aceste perechi întrebare-răspuns.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

III.

Întrebare

Răspuns valid

Fluorul
Ce element chimic se află în pasta de dinţi?
Care este cel mai utilizat vas în experimentede Eprubeta
chimie?
Substanța care
Ce este solvatul?
solventul
Mercurul
Care este singurul metal lichid?
NaCl
Care este formula chimică a sării de bucătărie?
Iodul
Ce substanţă emite vapori violeţi?
Ce este acidul acetilsalicilic?
Aspirina
Alcoolul etilic
Ce substanţă chimică se găseşte în spirtieră?
Ce concentrație procentuală are soluția ce conține 20%
10g substanță în 50g de soluție?
J
Care este singura literă care nu se regăseşte
în sistemul periodic al elementelor?

dizolvă

Jocuri didactice propuse la fizică

În cadrul capitolului FENOMENE MECANICE. MIȘCARE ȘI REPAUS, elevii
claselor a VI-a învață să descrie poziția unui corp utilizând noțiunea de reper și discută
importanța acestuia în descrierea diferitelor fenomene fizice. O metodă utilă în realizarea
acestui demers este jocul, activitate cu un mare potențial formativ datorită componentei
recreative pe care o implică.
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În exemplul prezentat mai jos, jocul numit ”Ghicește desenul” urmărește nu doar
stimularea funcțiilor intelectuale prin utilizarea noțiunilor de fizică și geometrie studiate ci și
îmbunătățirea funcției de comunicare utilizând limbajul specific.
Desfășurare:
-

Participanții se împart în perechi formate dintr-un povestitor și un ascultător

-

Povestitorul primeste o fișă cu un desen realizat din figuri geometrice pe care va trebui
să-l ”povestească” ascultătorului precizând, fără a numi obiectul propriu-zis, numărul
formelor, tipul și poziția reciprocă a formelor geometrice care alcătuiesc desenul primit.

-

Partenerul de joc, pe baza procesării infomațiilor, realizează un desen care poate
coincide, mai mult sau mai puțin, cu desenul inițial

Jocul poate fi organizat sub forma unui concurs între echipe care au primit același desen
pentru a mări gradul de implicare și atractivitatea jocului.
Imagini sugerate care ar putea fi utilizate în funcție de nivelul clasei, timp și
disponibilitate, atât a elevilor cât și a profesorului.

Alături de acest model mai pot fi imaginate și alte tipuri de jocuri cum ar fi: rebusuri,
aritmogrife, puzzle-uri, ghicitori, jocuri de cărți, șotron, având ca sursă de inspirație jocurile
propuse de manual sau alte jocuri specifice copilăriei dar să nu uităm că și adulții trăiesc un
sentiment de relaxare și confort în practicarea unor jocuri de cărți, monopoly, rebus, sudoku,
jocuri care le îmbunătățesc performanțele și le sporesc gradul de satisfacție. Așadar jocul este
o activitate pe tot parcursul vieții.
Concluzie:
Dacă în ciclul primar manualele elevilor abundă de jocuri didactice la aproape toate
obiectele de studiu, în ciclul gimnazial și îndeosebi la științe, materialele sunt mai puține iar
oferta de jocuri prezentă pe piață este destul de numeroasă dar foarte costisitoare. De aceea
pentru mărirea atractivității studierii acestor discipline ( în deosebi fizică și chimie) și pentru
ușurarea aprofundării noțiunilor pe care acestea le propun spre învățare, rolul creativității
profesorului dar și al elevului devine din ce în ce mai important în propunerea unor materiale
ludice, atractive, imteresante și captivante cu multiple valențe formative.
Bibliografie:
1. Cucoș, Contantin, Pedagogie, Ed. Polirom, Iași, 2006.
2. Cerghit, I., Metodede învăţământ, Ed. Polirom, Iaşi, 2006.
3. Cosmovici, A., Psihologiegenerală, Ed. Polirom, Iași, 1978.
4. Huizinga, J., Homo ludens, Ed. Humanitas, București, 1998.
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Strategii didactice moderne utilizate în orele de limba română
Prof. înv. primar Morărașu Laura-Monica
Școala Gimnazială „Miron Costin ” Bacău
Transformările prin care a trecut procesul de învăţare, mai ales în ultimele decenii, au
pus problema elaborării şi apoi utilizării unor noi metode de predare şi învăţare şcolară. În
învăţământul românesc a devenit o necesitate promovarea metodelor moderne de instruire care
au capacitatea de a stimula participarea activă şi deplină, fizică şi psihică, individuală şi
colectivă a elevilor în procesul învăţării. Elevii trebuie să fie învăţaţi să gândească critic,
creativ, constructiv, eficient.
Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în activitatea didactică, pentru dezvoltarea
gândirii critice promovează învăţarea prin cooperare şi colaborare. Învăţând să colaboreze cu
alţii în rezolvarea problemelor, elevii constată că scopurile personale ale fiecăruia pot fi
realizate într-o muncă în echipă, că succesul grupului depinde de contribuţia fiecărui membru
al său. Astfel, elevii, din “singuratici care învaţă”, pot deveni “colegi care învaţă împreună”,
care ating niveluri ale competenţei academice în cadrul grupului şi ca membrii ai echipelor.
Între noile orientări din domeniul practicilor educaţionale se situează şi cea privind
dezvoltarea gândirii critice a elevilor, prin folosirea metodelor şi tehnicilor activ-participative
noi, metode care să potenţeze funcţionalitatea minţii, să stimuleze capacitatea ei de explorare
şi descoperire, analiză şi sinteză, raţionare şi evaluare: brainstorming, tehnica ciorchinelui,
metoda mozaic, cubul, cvintetul, tehnica “ştiu/vreau să ştiu/am învăţat”, metoda piramidei,
metoda colţurilor etc.
A gândi critic înseamnă a emite judecăţi proprii, a accepta părerile altora, a fi în stare
să priveşti cu simţul răspunderii greşelile tale şi să le poţi corecta, a primi ajutorul altora şi a-l
oferi celor care au nevoie de el. Capacitatea de a gândi critic se dobândeşte în timp, permiţând
elevilor să se manifeste spontan, fără îngrădire, ori de câte ori se creează o situaţie de învăţare.
Ei nu trebuie să se simtă stingheri, să le fie teamă de reacţia celor din jur faţă de părerile lor,
să aibă încredere în puterea lor de analiză, de reflecţie.
Însuşirea noţiunilor gramaticale de către elevi reprezintă un proces complex. Spre
deosebire de noţiunile din alte domenii, cele gramaticale au un specific aparte, care determină
şi anumite particularităţi de formare a lor. Mă voi opri asupra capitolului Părţi de vorbire,
considerând că predarea cu pricepere, simţ de răspundere şi dăruire a acestora, are o mare
importanţă în asigurarea unei temelii solide pe care să se sprijine multitudinea şi varietatea de
cunoştinţe dobândite atât în cadrul orelor de limba română, cât şi în cadrul tuturor celorlalte
obiecte de învăţământ.
Ofer spre exemplificare câteva din tehnicile şi metodele moderne de predare-învăţare
pe care le-am folosit cu scopul dezvoltării gândirii critice:
MOZAICUL
Am folosit această metodă de învăţare interactivă în predarea temei Genul
substantivelor. S-a lucrat pe grupe de patru elevi. Fiecărui elev din grupă i-am atribuit câte
un număr de la 1 la 4. Subiectul abordat l-am împărţit în patru părţi, de dimensiuni şi grade
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similare. A urmat o reaşezare a elevilor în sală: toţi elevii cu acelaşi număr au format câte un
grup de experţi, obţinându-se astfel patru grupe. După îndeplinirea sarcinilor de lucru, fiecare
grupă de experţi, elevii specializaţi fiecare într-o parte a lecţiei, au revenit în grupurile iniţiale
şi au predat colegilor partea pregătită cu ceilalţi experţi. Astfel, în fiecare grup iniţial am avut
patru elevi specializaţi. Fiecare elev a avut responsabilitatea predării şi învăţării de la colegi.
S-au folosit următoarele fişe de lucru:
Experţi 1
1. Recunoaşteţi substantivele din textul următor. Precizaţi ce denumeşte fiecare, felul
şi numărul.
Când eram şcolar, bunica mi-a dăruit, spre bucuria mea, o carte despre călătoria cu
balonul, alta despre avalanşe şi o cutie cu creioane colorate.
2. Formulaţi alte sarcini pentru textul dat.
Experţi 2

1. Număraţi substantivul şcolar la:
Nr. singular

Nr. plural

(un şcolar)

(doi şcolari)

2. Daţi cinci exemple de alte substantive care se numără la singular un şi la plural doi.
De reţinut!
Substantivele care primesc, prin numărare, la numărul singular cuvântul un şi la
numărul plural cuvântul doi sunt de genul masculin.
3. Formulaţi alte cerinţe prin care să verificaţi înţelegerea substantivelor de genul
masculin.
Experţi 3
1. Număraţi substantivul bunica la:
Nr. singular

Nr. plural

(o bunică)

(două bunici)

2. Daţi cinci exemple de alte substantive care se numără o la singular şi două la plural.
De reţinut!
Substantivele care primesc, prin numărare, la numărul singular cuvântul o şi la numărul
plural cuvântul două sunt de genul feminin.
3. Formulaţi alte cerinţe prin care să verificaţi înţelegerea substantivelor de genul
feminin.
Experţi 4
1. Număraţi substantivul balon la:
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Nr. singular

Nr. plural

(un balon)

(două baloane)

2. Daţi cinci exemple de alte substantive care se numără un la singular şi două la
plural.
De reţinut!
Substantivele care primesc, prin numărare, la numărul singular cuvântul un şi la
numărul plural cuvântul două sunt de genul neutru.
3. Formulaţi alte cerinţe prin care să verificaţi înţelegerea substantivelor de genul
neutru.
Pentru a mă convinge că fiecare expert s-a făcut înţeles de grupul iniţial din care făcea
parte, am dat în final o „muncă independentă”:
1. Determinaţi genul următoarelor substantive: trandafir, casă, ceas.
2. Scrie câte trei substantive la numărul singular la toate cele trei genuri. Treceţi-le la
plural.
Tot metoda Mozaic am folosit (la clasa a IV-a) în predarea temei Acordul adjectivului
cu substantivul. De data aceasta, elevii au fost împărţiţi în grupe de doi câte doi, lucrându-se
pe perechi. Pentru a evalua modul în care elevii au asimilat noile cunoştinţe şi deprinderi, leam cerut să alcătuiască individual o compunere cu titlul La săniuş folosind adjectivele:
argintie, îmbujoraţi, moi, călduroase, ude, cenuşie, grozavă şi să sublinieze substantivele pe
care le determină.
ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT
La clasa a IV-a, reactualizarea cunoştinţelor despre verb am organizat-o prin metoda
Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat.
Elevii au primit următoarea fişă:
1. Citiţi:
Irina a mers la concurs. A câştigat locul întâi. Acum este pe podium. Şade şi mă priveşte
fericită. Va participa şi la alte concursuri.
2. Subliniaţi verbele din textul citit şi spuneţi ce exprimă fiecare.
3. Observaţi formele diferite ale aceluiaşi verb: (eu) merg, (tu) mergi, (el/ea) merge.
a) Comparaţi forma merg cu celelalte două forme.
b) Prin ce se deosebesc?
c) Indicaţi persoana care face deosebirea în fiecare caz.
4. Observaţi formele diferite ale aceluiaşi verb: (noi) mergem, (voi) mergeţi, (ei/ele) merg.
a) Cine face acţiunea de fiecare dată? (o persoană?, mai multe persoane?)
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b) Completaţi aceste forme cu formele aceluiaşi verb de la exerciţiul 3.
c) Prin ce se deosebesc?
5. Observaţi formele verbului a merge: merg, am mers, voi merge. Când credeţi că se
petrece acţiunea în fiecare caz?
Elevii au studiat fişa. Le-am cerut să împartă pagina în trei coloane: Ştiu, Vreau să ştiu, Am
învăţat. Am enunţat tema şi am completat împreună rubricile (eu la tablă):
ŞTIU

VREAU SĂ ŞTIU

AM ÎNVĂŢAT

Cum îşi schimbă verbul Verbul este partea de vorbire care
forma după momentul în exprimă
acţiunea,
starea,
Să recunosc verbele;
care are loc acţiunea;
existenţa fiinţelor, lucrurilor,
fenomenelor naturii.
Ce exprimă verbele;
Ce funcţie îndeplineşte
Verbul îşi schimbă forma după
Cum îşi schimbă forma. verbul în propoziţie;
persoană şi număr.
Cum se pronunţă şi se scriu
unele verbe.
Ce este verbul;

Folosind această metodă modernă, am urmărit reactualizarea cunoştinţelor studiate în
anul anterior despre verb şi am făcut legătura cu o nouă categorie gramaticală a verbului –
timpul.
CUBUL
În orele de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor despre părţile de vorbire am
utilizat cu succes metoda cubului. Am împărţit elevii în grupe eterogene, fiecare primind câte
un cub pe feţele căruia erau trecute activităţile: descrie, compară, asociază, analizează,
argumentează şi aplică. Am parcurs doar trei din aceste activităţi: descrie, compară, aplică.
Elevii, sub îndrumarea conducătorului de grup, prezintă cunoştinţele teoretice
referitoare la tema abordată (partea de vorbire). Cei care întâmpină dificultăţi sunt ajutaţi de
ceilalţi membrii ai grupului şi pot apela la schemele recapitulative întocmite de fiecare parte
de vorbire studiată. După ce prima activitate s-a încheiat, conducătorul grupului ridică mâna şi
învăţătorul îi prezintă a doua faţă a cubului: compară. Elevii găsesc mai multe asemănări şi
deosebiri între diferitele aspecte ale temei discutate.
Urmează ultima etapă, în care cunoştinţele teoretice recapitulative sunt aplicate în
practică prin rezolvarea unor exerciţii, în mod individual.
CVINTETUL
Este o altă metodă atractivă şi plăcută de elevi. Termenul semnifică o poezie cu cinci
versuri. Se porneşte de la un subiect propus spre discutare, care să se reflecte în singurul
cuvânt-cheie de pe primul rând. Pe al doilea rând, se scriu două adjective care se referă la
cuvântul cheie. Pe al treilea rând, se scriu trei verbe la gerunziu. Al patrulea vers este format
din patru cuvinte care exprimă sentimentele elevului faţă de problema, subiectul în cauză.
Ultimul vers sintetizează esenţialul, într-un cuvânt.
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Această metodă este totodată un instrument de evaluare a înţelegerii şi de exprimare a
creativităţii elevilor. Înainte de a cere elevilor să alcătuiască o astfel de poezie, am oferit un
model, iar la primele utilizări ale metodei, am prezentat elevilor chiar şi câte un exemplu pentru
cuvintele de pe fiecare rând.
Iată câteva exemple:
Natura
Îmbelşugată, bogată
Renăscând, râzând, aducând
Bucurie, veselie, speranţă, alinare
Primăvara.
Soare
Călduros, luminos
Arzând, luminând, râzând
Bucurie, veselie, dragoste, armonie
Vara.
Carte
Minunată, înţeleaptă
Răsfoind, citind, învăţând
Mulţumire, bucurie, preţuire, dăruire
Înţelepciune.
Considerăm că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică
contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un
caracter activ-participativ şi o reală valoare educativ-formativă asupra personalităţii elevilor.
Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea,
creativitatea elevului, dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între
profesor şi elev. Acesta este elementul esenţial al învăţământului modern.
Este nevoie de gândire critică poate şi pentru că noi, dascălii, urmărim să formăm
oameni cu putere de decizie, cu simţul răspunderii, oameni cu idei proprii, oameni în adevăratul
sens al cuvântului. Gândirea critică îi învaţă pe elevi să emită şi să-şi susţină propriile idei.
Satisfacţia noastră, a dascălilor, nu constă în a vedea că elevul a reprodus lecţia citită,
compunerea sau comentariul dictat „cuvânt cu cuvânt”, ci în a-i pune în evidenţă talentul de a
îşi realiza propriul rezumat, propria compunere. Elevul nu trebuie să fie o maşină de memorat,
ci un creator. Avem obligaţia de a asigura atmosfera propice declanşării valului de idei
personale, de a le da elevilor şansa de a se afirma ca adevăraţii descoperitori ai noului (chiar şi
atunci când e vorba de o redescoperire).
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Modalităţi de realizare a instruirii diferențiate
Prof. înv. primar Manea Angelica Mihaela
Școala Gimnazială Grigorie Ghica Voievod, București
Una dintre tendinţele modernizarii învăţământului vizează flexibilitatea instrucţiei şi
educaţiei pentru a asigura dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, în
raport cu propriile posibilităţi si interese. Cadrul didactic trebuie să adapteze întregul
demers educaţional la diversitatea indivizilor şi grupurilor, talentelor individuale,
evitând marginalizarea sau excluderea socială. Instruirea diferenţiată este răspunsul pe
care îl oferă cadrul didactic la nevoile elevilor, ghidat de principii generale ale diferenţierii,
cum ar fi: sarcini obligatorii, grupări flexibile, evaluare formativă şi reglare. Profesorii pot
diferenţia conţinutul, procesul și produsul, în acord cu disponibilităţile elevilor, interesele și
profilul de învăţare al acestora, folosind strategii manageriale şi educaţionale variate.
Parcurgerea materiei trebuie realizată în conformitate cu ritmurile individuale ale elevilor,
oferind condiţii de afirmare atât celor dotaţi cu înzestrări personale deosebite, cât și celor
cu ritmuri mai alerte sau mai lente în acumulări.
Individualizarea predării reprezintă modalitatea cea mai aprofundată a predării
diferenţiate, în sensul tratării elevilor nu pe clase şi nici măcar pe grupe, ci pe fiecare individ
în parte. Specifică învăţământului individualizat este repartizarea sarcinilor de învăţare în
funcţie de diferenţele individuale, pentru acest spaţiu de intervenţie fiind utilizate la nivel
teoretic concepte precum: învăţământ diferenţiat, instruire diferenţiată, învăţare diferenţiată,
învăţare individualizată.

Educaţia diferenţiată în funcţie de nevoile specifice oferă o

alternativă strategică pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
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Cunoaşterea trăsăturilor specifice ale fiecărui copil facilitează stabilirea
obiectivelor educaţionale în acord cu această cunoaştere şi selectarea strategiilor
educaţionale eficiente pentru întreaga clasă, dar şi pentru fiecare copil.
Caracteristicile instruirii diferenţiate:


ține de un anumit mod de gândire al educatorului şi de o atitudine a lui în
realizarea activităţilor cu elevii;



relaţia dintre profesor şi elev este marcată de capacitatea profesorului de a folosi
acele strategii didactice prin care se poate trezi curiozitatea, interesul elevilor
pentru cunoaştere prin recunoaşterea valorii fiecărui individ;



rezultatele reale pot să apară doar dacă angajarea fiecărui elev în procesul de
învăţare are semnificaţie personal;



acesta este motorul mişcării către clasa diferenţiată şi acest mod de abordare al
instruirii dă semnificaţie Teoriei Inteligenţelor Multiple precum şi altor teorii
moderne ale inteligenţei care au impact în educaţie .
(O. Păcurari, E. Ciohodaru, M. Marcinschi, T. Constantin, 2005, p. 38)

Clasa diferenţiată - principii cheie:


profesorul ştie clar ce este maxim relevant şi important din materia predată,
înţelege, apreciază diferenţele dintre elevi;



evaluarea şi învăţarea sunt inseparabile;



profesorul adaptează conţinutul, procesul şi produsul în funcţie de
disponibilitatea, interesele şi profilul de învăţare ale elevului;



toţi elevii participă la învăţare, elevii şi profesorii sunt colaboratori în învăţare;



scopurile clasei diferenţiate sunt dezvoltarea maximă şi succesul individual;



flexibilitatea este caracteristica marcantă a clasei diferenţiate.

(Curs de formare regională - Materiale didactice pentru învăţarea centrată pe elev,
2001)
Rolul profesorului în proiectarea educaţiei diferenţiate
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respectă curriculumul dar gândeşte independent la ceea ce este specific claselor la care
predă şi ajustează demersul didactic în consecinţă.;



face transferul de la complexitatea informaţiei la simplitatea abordării ei;



selectează materialul de lucru în funcţie de elevi, este atent la nevoile comune precum
şi la nevoile individuale ale elevilor, lucrând creativ cu conţinutul, procesul şi
produsul învăţării;



creează un climat de respect reciproc, roluri noi ca cel de consultant, facilitator,
moderator chiar de participant activ al procesului de învăţare;
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promovează învăţarea prin cooperare, echilibrează norma individuală și de grup;



realizează unui management al clasei care respectă principiile diferenţierii;



evaluează continuu.
(O. Păcurari, E. Ciohodaru, M. Marcinschi, T. Constantin, 2005, p.

101)
La nivelul practicii educaţionale, conceptul de diferenţiere a instruirii se referă la
strategiile de predare-învăţare-evaluare utilizate, astfel încît să se asigure respectarea
particularităţilor individuale ale elevilor. Instruirea diferenţiată vizează adaptarea
activităţii de învăţare - îndeosebi sub raportul conţinutului, al formelor de organizare şi al
metodologiei didactice - la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere,
ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecarui elev în parte.
Individualizarea învăţării permite valorificarea cât mai eficientă a posibilităţilor şi
eforturilor fiecărui elev, indiferent de gradul de înzestrare genetică sau de pregătire de
moment. Pentru realizarea individualizării învăţării se poate recurge la:


elaborarea de sarcini instructive (teme, lucrări, etc.) diferenţiate, pentru fiecare
elev în parte, în funcţie de aptitudinile, înclinaţiile, opţiunile, nivelul de dezvoltare
intelectuală, coeficientul de inteligenţă;



concretizarea sarcinilor prin fişe de lucru individuale, cum ar fi: fişe de recuperare
(pentru cei rămaşi în urmă); fişe de dezvoltare (pentru elevii foarte buni); fişe de
exerciţii destinate tuturor, în scopul formării unor priceperi şi deprinderi aprofundate;
fişe de autoinstruire, destinate în special însuşirii unor tehnici de învăţare
individuală şi independentă; fişe de evaluare generală pentru constatarea nivelului
general de pregătire;



crearea condiţiilor de învăţare în ritm propriu, pentru fiecare elev în parte;



organizarea de consultaţiile speciale, individualizate, care permit elevului să se
exprime fără a fi constrâns de presiunea clasei, a colectivului de elevi din care face
parte şi care l-ar putea inhiba.

Principiile care fundamentează proiectarea educaţiei diferenţiate:
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Curriculum-ul trebuie să-i ajute pe elevi să-şi descopere disponibilităţile şi să le
valorifice la maximum în folosul lor şi al societăţii;



elevii învaţă în stiluri diferite şi în ritmuri diferite;



profesorii trebuie să descopere şi să stimuleze aptitudinile şi interesele elevilor;



evaluarea trebuie să-i conducă pe elevi la o autoapreciere corectă şi la
îmbunătăţirea continuă a performanţelor;



instruirea diferenţiată invită la un nou mod de a gândi predarea ca răspuns la
diferenţele pe care le au elevii în profilul de învăţare.
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(O. Păcurari, E. Ciohodaru, M. Marcinschi, T. Constantin, 2005, p. 100)
Cum diferenţiem conţinutul atunci când predăm?


Pentru a preda conţinutul în mod diferenţiat trebuie să ştim cât are de învăţat fiecare
elev din fiecare unitate de conţinut. Este obligatorie testarea elevilor la
începutul predării oricărei teme noi.



Altă strategie de diferenţiere a conţinuturilor este de a facilita învăţarea unei teme în
mod integrat, pluridisciplinar astfel încât grupuri de elevi cu interese, abilităţi şi
cunoştinţe diferite să poată să aprofundeze tema respectivă din perspective diferite.



Un alt mod de a lucra diferenţiat cu conţinuturile este de a alege puncte diferite de
intrare pe text. Accesarea unei teme noi este mai uşoară în momentul în care
fiecare elev poate interveni în mod activ cu ceea ce ştie despre tema respectivă .



Pentru a trata diferenţiat conţinutul, elevilor li se poate permite să accelereze sau
să încetinească ritmul progresului personal prin diferite procedee.
(O. Păcurari, E. Ciohodaru, M. Marcinschi, T. Constantin, 2005, p. 98)

Modurile de organizare a instruirii diferenţiate şi individualizate sunt : activitatea
colectivă - informaţiile se transmit de către profesor tuturor elevilor dintr-o formaţie de
studiu (frontal); activitatea pe grupe omogene, alcătuite după un anumit criteriu; activitatea
pe
grupe
eterogene,
constituite
după
preferinţele
elevilor
pentru
o
anumită activitate; activitatea individuală, independentă. (Instruire diferenţiată, Aplicaţii ale
teoriei inteligenţelor multiple, Ghid pentru formatori şi cadre didactice, 2001)
Activitatea diferențiată:
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diferenţele între elevi sunt studiate şi acceptate ca bază de pornire în demersul
instructiv-educativ;



elevii sunt ghidaţi în sensul propriilor interese şi al alegerilor ghidate de acestea;



se folosesc forme diferite de organizare a activităţii: pe grupe, în echipe, frontal
sau individual;



timpul este flexibil, în funcţie de nevoile elevilor , sunt admise perspective multiple
asupra evenimentelor şi ideilor;



cadrul didactic facilitează activitatea independentă a elevilor;



elevii se ajută între ei, asistaţi în rezolvarea problemelor;



elevii acţionează împreună cu profesorii pentru a stabili obiective şi criterii de
evaluare.
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Activitățile de tip outdoor
Prof. înv. primar Patrichi Ana Raluca
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
„Există mai mult în tine decât crezi!”, era motto-ul după care se ghida Kurt Hahn,
fondatorul primei școli de Educatie Experiențială Outdoor – Outward Bound – in 1941. În
opinia lui, societatea modernă suferea de câteva „boli”, acestea apărând ca revers negativ al
evoluției tehnologiei: declinul condiției fizice, al spiritului de antreprenoriat, al imaginației,
creativității și abilităților practice, al autodisciplinării și al compasiunii interumane. Modelul
educațional din școala lui Hahn putea fi sintetizat în următorul citat: „Consider că principala
sarcina a educației este să asigure supraviețuirea următoarelor calități: o curiozitate inovatoare,
o voință invincibilă, tenacitate în atingerea țelului, lepădare de sine și deasupra tuturor:
compasiune!”. În prezent Outward Bound este cea mai mare organizație mondială de educație
prin aventura programată, cu filiale in 35 de țări. Alături de ea au apărut multe altele nu mai
puțin importante: Project Adventure, National Outdoor Leadership Schools, Association for
Experiential Education și multe altele. Outdoor Life se numără printre primele organizații din
Romania care își propune să urmeze modelul elaborat de pionierii Educației Outdoor.
Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea
începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de
învăţământ formal. Există numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor, însă
pentru a da o definiţie simplă şi pe înţelesul cititorilor, putem spune că această formă de
educaţie se bazează pe învăţarea în aer liber. Termenul de educaţie outdoor, poate include
educaţia pentru mediu, activităţi recreative, programe de dezvoltare personală şi socială,
drumeţii, aventură, etc.
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 avalanş e 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.
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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.
Caracteristicile cheie ale educaţiei outdoor ar fi:
Oferă posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului reprezintă un
subiect de interes mondial, urbanizarea masiva a produs un efect nociv asupra mediului si prin
faptul ca oamenii nu constientizează impactul pe care acţiunile lor non-ecologice le au asupra
mediului – educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea
atitudinilor si comportamentelor faţă de mediu;
Reprezintă o puternica sursă de experienţe de învăţare – un mediu relaxant, liber, fara
constrangerile pe care le impun “cei 4 pereti ai unei săli de clasă” poate oferi elevilor
nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional si 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 –
cum spuneam mai sus, educaţia outdoor oferă un climat diferit de învăţare ce permite elevilor
care în mod usual întâmpină dificultăţi de învăţare si au un nivel scăzut de performanţă şcolară,
să devină mai motivaţi, cu mult mai capabili;
Prin educația de tip outdoor se dezvoltă spiritul de echipă – conexiunea între elevi,
elevi-profesori duce la creşterea gradului de participare activă, cresterea cetăţeniei active in
randul ambelor categorii;
Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură
bunăstarea societăţii.
Obiectivele generale ale educaţiei outdoor sunt:
• Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, îmbunătăţirea
relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere etc.
• Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare
• Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare
• Oferă posibilitatea creării unui mediu relaxant si motivant în funcţie de problema identificată
– permite escaladarea unor nivele inalte de imaginatie în vederea obţinerii rezultatelor propuse.
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Integrarea educației outdoor în cadrul curiculei școlare implică diferite etape de la
planificarea procesului și până la implementare.
De exemplu, în orele de Limba și literatura română – este mai benefic să încercăm
să desfășuăm aceste ore în aer liber, mai ales dacă avem de predat o poveste sau o lectură. Vă
prezint mai jos câteva exemple:
- punerea în scenă a a unei povești, după ce în prealabil aceasta a fost citită în sala de
clasă – puteți solicita elevilor să schimbe firul epic al poveștii (pentru a evita haosul și
dezorganizarea, pregătiți elevii pentru activitate cu o zi înainte, sprijiniți elevii în acest proces,
fără însă a interveni în deciziile lor pentru stabilirea unui nou fir epic - activitatea nu presupune
o repetiție propriu-zisă, este indicat să lăsați elevii să fie spontani, ei se vor gândi în prealabil
cum să schimbe firul epic, însă pentru exemplificare ei vor fi încurajați să improvizeze;
- identificați anumite elemente naturale cu care elevii pot scrie: pe pământ, pe pietre
sau frunze;
- începeți o poveste alegând un obiect din natură (un copac, o floare, etc.) și încurajați
elevii să continue povestea;
- creați împreună cu elevii un loc sau mai multe locuri de citit (atunci cand aveți o
lectură la clasă puteți merge în acel loc);
- încurajați elevii să compună poezii cu diverse obiecte din jur (copaci, iarba, etc);
- Poveştile Copacilor: Aşează grupuleţe de copiii în linişte o perioadă de timp lângă un
copac. Ce sunete aud? De unde vin? Dacă copacul ar putea vorbi, ce poveşti ar putea spune el?
Scrie un haiku (un poem japonez de 17 silabe), sau alt poem despre copac.
Există o varietate de activități ce pot fi derulate pentru a preda într-un mod inedit
această materie, astfel elevii își vor forma imaginaia, creativitatea, vorbirea, exprimarea
literară/ artistică.
În concluzie, ce este totusi Educația Outdoor?
În sens larg am putea spune ca Educația Outdoor reprezintă procesul educațional,
indiferent de subiectul predat/ învățat, care are loc într-un cadru natural.
Sensul restrâns si mult mai corect specific faptul că Educația Outdoor reprezintă suma
acțiunilor întreprinse de personalul calificat (traineri, formatori, profesori, instructori), într-un
mediu natural/ sălbatic, folosind metode experiențiale, pentru a produce schimbări la nivelul
abilităților fizice, intră și interpersonale și al comportamentului față de mediu, în rândul
participanților.
Bibliografie:
Programa activităților instructive-educative în învățământul primar, Ediție revizuită, Editura
DPH, București, 2005;
Life Long Learning Program, Manual de educaţie outdoor, Primăria Cătunele, 2012-2013.
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Motivarea cadrelor didactice din școală
Prof. înv. primar Zăvoianu Georgiana
Liceul Tehnologic ”Sfântul Mucenic Sava”, Berca, județul Buzău
Principala responsabilitate a orcărui lider de organizaţie este aceea de a realiza sarcinile
de serviciu cu ajutorul echipei. Pentru aceasta, orice lider de organizaţie are nevoie să ştie cum
poate să- şi motiveze echipa şi cum poate să menţină această motivare pe termen lung.
Ce ne determină să venim la serviciu în fiecare zi? De ce sărim în ajutorul unui coleg
de serviciu din proprie iniţiativă? De ce împrumutăm bani, unui vecin, unei cunoştinţe sau unui
prieten? Ce ne determină să facem cursuri de formare, de recalificare? Răspunsul la aceste
întrebări indica ce anume ne motivează să facem aceste lucruri.
Cu alte cuvinte, motivaţia este ceea ce ne susţine în muncă şi ne determină să obţinem
cele mai bune rezultate. Este dorinţa de a depune efort pentru a atinge scopurile propuse, este
ceea ce ne determină să facem un anumit comportament.
Există mai multe tipuri de motivaţie care determină obţinerea de rezultate in activitate:
a)– ţinând seama de sursa care generează motivaţia ( care poate fi interioara sau
exterioara) se disting doua forme de motivaţie:
1.- motivaţia intrinsecă ( directă): este determinată de surse interne persoanei, de
elementele care vin din interior, nefiind provocată de factori exeriori. Persoana va fi
motivată să acţioneze indiferent de recompensele pe care le primeşte. Sursa de
motivaţie intrinsecă sunt curiozitatea sau dorinţa de dezvoltate personală.
2.- motivaţia extrinsecă( indirectă): este generată de surse exterioare persoanei.
Motivaţia extrinsecă este sugerată sau impusă de alte persoane. De exemplu dacă un
elev învaţă pentru a lua note de trecere sau daca o persoana merge la teatru pentru a- şi
întâlni cunoscuţii are motivaţie extrinsecă.
b)- ţinând seama de caracterul pozitiv sau negativ al factorilor care determină
comportamentul/ acţiunea, se diferenţiază:
- motivaţia pozitivă: vizează manifestarea unor comportamente, acţiuni în
scopul obţinerii unor beneficii cum ar fi: recompense băneşte( gradaţii de merit),
acordare unor titluri, garanţii privind locul de munca, obţinerea încrederii, lauda,
promovarea, prestigiul social şi profesional, etc.;
- motivaţia negativa: se manifestă prin realizarea unor acţiuni în scopul evitării
unor posibile consecinţe neplăcute cum ar fi: ameninţarea, sancţiunea, blamul;
c)- ţinând seama de consecinţele implicării într-o anumită acţiune, se diferenţiază:
- motivaţia de realizare: este tendinţa de a fi motivat de atingerea scopurilor
propuse. O persoană care este motivată de realizările sale si doreşte să atingă scopurile
pe care şi le propune şi să aibă succes în ceea ce face;
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- motivaţia prin afiliere: este dorinţa oamenilor de a fi printre oameni şi acceptaţi de
oameni. O persoana cu motivaţie prin afiliere are rezultate bune dacă i se fac complimente cu
privire la atitudinea şi buna cooperare pe care o are cu ceilalţi;
- motivaţia prin competentă: este tendinţa unora dintre semenii noştri de a- şi dori să
fie cei mai buni în domeniul lor de activitate, să aibă performante maxime în acel domeniu.
Competenta motivează oamenii care caută probleme pentru a le rezolva şi astfel îşi arată
abilităţile pe care le au. Aceşti oameni sunt de asemenea motivaţi de confruntarea cu diverse
obstacole a căror depăşire cere creativitate, iniţiativă şi muncă.
- motivaţi prin putere: este tendinţa unor persoane de a fi motivate de puterea pe care
o au pentru a influenţa pe cei din jur şi pentru a determina schimbări. Oamenii cu o astfel de
motivaţie îşi doresc să facă schimbări în organizaţia din care fac parte şi adesea îşi asumă riscul
de a face schimbări;
- motivaţia prin recompensare: se referă la oamenii pentru care motivaţia de bază
constă în recompensele obţinute. Sunt genul de persoane care, pentru a le motiva, trebuie să le
promiţi ceva. Motivaţia prin recompensare este reprezentată de premiile şi beneficiile care ii
fac pe oameni să uite , de famile, de prieteni şi să muncească din greu;
- motivaţia prin teamă: uneori frica, teama îi motivează pe oameni. Dacă este aplicată
spontan, instantaneu, ea determină achitarea mai rapidă de o sarcină. Acest tip de motivaţie
funcţionează, de obicei, pe termen scurt.
A înţelege motivarea înseamnă a înţelege natura umana. Înţelegerea naturii umane este
prima condiţie pe care trebuie să o aiba liderul unei organizaţii pentru a fi eficient
2.TEORII ALE MOTIVĂRII
De- a lungul timpului, specialiştii au elaborat diferite teorii cu privire la natura umană,
adică cu privire la ce anume şi cum poate fi motivat un individ. Unele din aceste teorii cu
privire la motivare , presupun ca angajaţii unei organizaţii pot fi caracterizaţi astfel: evită să
muncească, întrucât colegul de langa el munceşte mai puţin şi este bine văzut de ceilalţi colegi;
evită să- şi asume responsabilitati; nu sunt ambiţioşi; au nevoie de siguranţă mai presus de
orice. Alte teorii presupun că angajaţii au capacitatea de a manifesta un anumit grad de
imaginaţie şi creativitate în soluţionarea problemelor organizaţiei; angajaţii au capacitatea nu
doar de a- şi asuma responsabilităţi ci şi de a avea iniţiativă în acest sens; potenţialul angajaţilor
este parţial folosit la locul de muncă.
Abraham Maslo a fost cel care a dus teoriile asupra motivaţiei un pas mai departe atunci
când a elaborat piramida trebuinţelor. Acesta spune ca orice individ are cinci seturi de trebuinţe
de bază şi că acestea pot fi reprezentate sub forma unei piramide. Fiecare individ e motivat săşi satisfacă fiecare categorie de trebuinţe, începând cu cele de la baza piramidei- nevoile
fiziologice. O dată se acestea sunt satisfăcute, un individ e motivat să caute satisfacerea
nevoilor de la nivelul urmator- nevoia de siguranţa, apoi cele de afiliere, cele de stimă şi în
final nevoile de autorealizare.
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2.1.TEORIA ECHITAŢIEI
Orice angajat compară rezultatele muncii sale cu cele ale colegilor săi. Daca aceasta
comparaţie este percepută drept inechitabilă, angajatul va încerca corecţia prin: calitate redusă,
performanţe mediocre, neimplicare în activitate.
2.2.TEORIA FACTORILOR DE IGIENĂ
Modelul elaborate de Frederick Herzberg stabileşte douĂ categorii de factori
profesionali: o categorie care creează insatisfacţie în muncă- factori de igienă şi a doua
categorie care poate determina satisfacţie în muncă- motivatorii. Motivaţia angajaţilor depinde
atât de factorii de igienă cât şi de cei motivatori. Factorii de igienă nu motivează efectiv, însă
absenţa lor poate determina insatisfacţia în muncă. Aceştia sunt: politica organizaţiei, condiţiile
de muncă, salariul, relaţiile cu colegii şi securitate muncii. Factorii motivatori care cresc
satisfacţia în muncă a angajaţilor şi motivaţia intrinsecă sunt: realizarea, recunoaşterea, munca
în sine, responsabilitatea, avansarea, dezvoltare personală. Pentru motivarea angajaţilor în mod
eficient, conform teoriei lui Herzberg, ambele categorii de factori trebuie luaţi în considerare
simultan.
2.3. TEORIA AŞTEPTĂRILOR
Modelul aşteptărilor elaborat de Victor Vroim precizează ca motivaţia în muncă este
determinată de rezultatele şi beneficiile pe care angajaţii le aşteaptă în urma activităţii lor şi a
eforturilor depuse la locul de muncă. Angajaţii acţionează în funcţie de recompensele pe care
le aşteaptă şi sunt interesaţi să se implice şi mai mult în activitate dacă acestea duc la obţinere
de beneficii. Banii pe care îi primesc angajaţii în schimbul muncii depuse sunt de fapt un
pachet format din salariu şi diferite suplimente cu valoare bănească: concediu de odihnă plătit,
concedii de boala plătite, premii, etc. Banii reprezintă de fapt” un instrument de motivare” prin
care pot fi asigurate trebuinţele, nevoile de orice tip, începând cu trebuinţele primare legate de
hrană, adăpost şi continuând cu trebuinţele sociale, cu cele legate de stimă, de statut, de
dezvoltare şi autoîmplinire.

Bibliografie:
www.didactic.ro
TUDORICĂ R. - Managementul Educaţiei în Context European, Editura Meronia, Bucureşti,
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Valenţele formative ale abordării integrate a curriculumului în ciclul
primar
Prof. Podină Lucica
Școala Gimnazială ”I. L. Caragiale” Sibiu
Argument
Domeniul educaţiei nu poate rămâne inert la provocările multiplelor transformări ale
societăţii ultimelor decenii.
Caracterul complex şi integrat al unor procese, precum globalizarea, migraţia,
interculturalitatea, protecţia mediului, explozia informaţională, sărăcia, conflictele zonale şi
locale, revendică o abordare educaţională adaptată societăţii aflate într-o continuă schimbare.
Elevii trebuie să dobândească aptitudini şi competenţe strategice pentru a face faţă
incertitudinilor şi schimbărilor continue ale lumii de azi, cunoştinţe şi abilităţi mai largi decât
cele furnizate de specializările anterioare. În primul rând, între acestea, abilităţi de a învăţa
cum să înveţe, abilităţi de rezolvare de probleme, abilităţi de evaluare.
Dacă încercăm să investigăm în ce măsură modul în care este structurată instruirea în
şcoala de azi răspunde nevoilor şi caracteristicilor societăţii în care trăim, vom putea identifica
în afara punctelor tari, cunoscute şi evidente pentru toată lumea, şi o serie de puncte slabe.
Compartimentarea instruirii, produsă de modelul pe discipline, se transferă în plan
cognitiv prin operarea cu structuri foarte clar delimitate, situate în interiorul „teritoriilor”
disciplinare. Problemele concrete de viaţă însă, pe care trebuie să le rezolvăm în fiecare zi, au
un caracter integrat. Buna lor soluţionare, indiferent că este vorba de probleme foarte simple
sau foarte complicate, implică apelul la cunoştinţe, deprinderi, competenţe, care nu pot fi
încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu sau altul.
A face faţă solicitărilor şi provocărilor lumii contemporane, înseamnă capacitatea de a
face transferuri rapide şi eficiente între diversele „sertare” disciplinare, a colecta, a sintetiza şi
a pune la lucru împreună cunoştinţe, deprinderi şi competenţe dobândite prin studierea
diverselor discipline.
Succesul şcolar este dat de capacitatea elevului de a „performa” în cadrul diverselor
structuri şi contexte disciplinare, pe când succesul în viaţa personală, profesională şi socială
este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din „cutia” disciplinară, de capacitatea de a realiza
conexiuni şi transferuri rapide, care să conducă la rezolvarea eficientă a problemelor concrete
cu care se confruntă. Dacă instruirea de tip disciplinar pune în prim-plan rigurozitatea şi
caracterul academic al achiziţiilor educaţiei, abordarea integrată a curriculum-ului şi ipostaza
sa particulară reprezentată de temele cross-curriculare, pornesc de la problemele semnificative
ale lumii reale şi de la nevoile de învăţare ale elevilor în contextul lumii de azi.
Abordarea integrată a curriculum-ului propune apropierea şcolii de viaţa reală, astfel
încât copiii să poată veni în şcoală „cu lumea lor cu tot”. Accentul se pune pe formarea unor
competenţe, atitudini şi valori transversale, transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi
socială a elevilor.
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Nivele ale integrării curriculare
Integrarea curriculară, înţeleasă ca proces de stabilire a unor relaţii de convergenţă la
nivelul elementelor de conţinut,al obiectivelor sau metodelor, dar şi la nivel de concepte sau
valori, aparţinând diferitelor discipline şcolare, permite distingerea unei dimensiuni orizontale
(transversală) şi a uneia verticale (longitudinală).
Integrarea orizontală reuneşte într-un ansamblu coerent, două sau mai multe obiecte
de studiu, aparţinând unor domenii (sau arii curriculare) diferite.Un exemplu îl constituie
integrarea geografiei, biologiei, chimiei, ecologiei, educaţiei civice etc., în studierea unei teme
care se poate numi „Educaţia pentru mediul înconjurător”.
Integrarea verticală reuneşte într-un ansamblu coerent, două sau mai multe obiecte de
studiu, aparţinând aceluiaşi domeniu (arie curriculară) (ex.: „ştiinţe socio-umane”). Un
exemplu clar în acest sens îl oferă integrarea istoriei, educaţiei civice, filosofiei etc., într-o temă
intitulată „Educaţia pentru drepturile omului”.
Paradigme ale integrării curriculare
Literatura pedagogică descrie trei paradigme de integrare curriculară şi de obţinere în
grade diferite a conexiunilor tematice între diferite domenii ale cunoaşterii:
interdisciplinaritatea, multidisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea.
a) Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinare, în
urma acestei intersectări putând lua naştere noi obiecte de studiu. De cele mai multe ori, nucleul
acestor „hibrizi”, care pot căpăta un caracter instituţionalizat, se află între disciplinele formale.
Noile obiecte de studiu vin să acopere aşa-numitele „pete albe” de pe harta cunoaşterii exemplu: fizică + chimie = chimia fizică; psihologie + drept = psihologie juridică.
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 învăţare de grad mai înalt. Între aceste se numără şi capacităţile metacognitive, cum ar fi
luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de învăţare
eficientă.
Avantajele interdisciplinarităţii sunt:
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permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte procese, fenomene care vor fi
aprofundate în anii următori ai şcolarităţii;



clarifică mai bine o temă, făcând apel la mai multe discipline;



creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare;



permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii;



constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de
cunoştinţe şi volumul de învăţare;



pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală,
emoţională, socială, fizică şi estetică.
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b) Multidisciplinaritatea (pluridisciplinaritatea) se referă la situaţia în care o temă
aparţinând unui anumit domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline,
acestea din urmă menţinându-şi nealterată structura şi rămânând independente unele în raport
cu celelalte.
Obiectele de studiu contribuie, fiecare în funcţie 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 mai multe unghiuri de vedere.
Un asemenea demers este frecvent întâlnit în grădiniţe şi şcolile elementare care
utlilizează “centrele de învăţare” sau “centrele de interes” şi în sistemul “step by step”.
Avantajele multidisciplinarităţii sunt:


prezintă un fenomen sub toate faţetele, în globalitatea sa;



motivează elevul prin racordarea la realităţile pe care le întâlneşte;



decompartimentează şi reduce tentaţia dogmatismului;



asigură un transfer al cunoştinţelor dobândite în situaţii noi.

Clasa: a III-a
Tema: “Ce ştim despre luna decembrie?”
Limba şi literatura română


să semnaleze, prin mijloace verbale şi nonverbale (gesturi, mimică), înţelegerea unui
mesaj transmis;



să manifeste constant interes faţă de interlocutor în diferite situaţii de comunicare;



să pronunţe clar şi corect un mesaj.

Matematică


să sorteze şi să clasifice obiecte şi desene după forma lor;



să cunoască unităţi de măsură standard pentru timp.

Ştiinţe ale naturii


să ordoneze evenimente din jurul său pe baza unor criterii date;



să comunice în forme diverse observaţii şi comparaţii asupra corpurilor din natură;



să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului înconjurător.

Muzică și mișcare

71



să cânte (după auz) în grup, cântece la unison, respectând cerinţele unei emisii, intonaţii
şi dicţii corecte;



să cânte, acompaniind cu instrumente muzicale.
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Educaţie fizică


să manifeste interes pentru activităţile fizice, în funcţie de interesele şi nevoile
individuale.

AVAP


să utilizeze tehnici simple de prelucrare şi de construcţie din diverse materiale;



să combine materialele şi tehnicile învăţate pentru obţinerea unor produse complexe
sau în activităţi gospodăreşti;



să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării unui produs.
Conţinuturi care asigură

Disciplina

Activităţi de învăţare

conexiunea interdisciplinară
Limba
literatura
română

şi



Povestiri, legende, versuri,
ghicitori, vorbe bătrâneşti

 exerciţii de rostire
fluentă şi corectă a
unor mesaje
 exerciţii de recitare
expresivă
a
unor
versuri
 exerciţii de dialog
 jocuri de rol
 exerciţii de mimă

Matematică



Unităţi şi instrumente
pentru măsurarea timpului
(luna, ziua/ calendarul)



Activităţi practice, în
vederea
recunoaşterii,
clasificării,
sortării,
ordonării unor obiecte
după criterii date



Orientare spaţială

 utilizarea
instrumentelor şi a
unităţilor de măsură
pentru plasarea în timp
a unor evenimente
 ordonarea
unor
imagini în funcţie de
succesiunea derulării
lor în timp
 exerciţii
de
recunoaştere,
clasificare, sortare şi
ordonare
a
unor
obiecte după criterii
date

72

Nr. 21 - octombrie 2017

Ştiinţe
naturii

ale



Omul - activităţi şi locuri
de
muncă
în
luna
decembrie



Anotimpul iarna

 identificarea
unor
schimbări / evenimente
din viaţa plantelor, a
animalelor şi a omului,
după variaţia unor
caracteristici
identificate
 descrierea
(verbală,
prin desene) a unor
caracteristici specifice
corpurilor
şi
fenomenelor
din
mediul înconjurător
 interpretarea
unor
atitudini ale omului
faţă
de
mediul
înconjurător

Muzică
mișcare

Educaţie
fizică

AVAP

și



Cântarea
vocală
şi
instrumentală – Colinde

 interpretare vocală de
cântece



Audiţii muzicale

 cântare instrumentală.



Dezvoltarea
armonioasă



Actul respirator în efort



Activităţi cu materiale
sintetice – Felicitări,
Decoraţiuni



Activităţi gospodăreşti

fizică

 executarea
unor
mişcări simple pe
muzică (paşi de dans)
 realizarea
unor
felicitări, decoraţiuni
specifice sărbătorilor
de iarnă
 frământarea aluatului

c) Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat de integrare al curriculumului mergând adesea până la fuziune. Fuziunea este, aşadar, faza cea mai complexă şi mai
radicală a integrării. Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o „decompartimentare”
completă a obiectelor de studiu implicate. Fuziunea cunoştinţelor („cunoaşterilor”) specifice
diferitelor discipline conduce la emergenţa unor câmpuri de investigaţie , la dezvoltarea unor
proiecte integrate sau chiar la conceperea unor programe de cercetare, conforme noii
paradigme.
Abordarea de tip transdisciplinar transcede disciplinele, subordonându-le demersurilor
personale de cunoaştere ale elevilor. Acestea nu mai constituie punctul de focalizare al
formării, ci modalităţi sau situaţii de învăţare.
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Reprezintă o abordare holistică, globală a cunoaşterii. Întreg programul de învăţare este
organizat pe teme, care sunt abordate cross-curricular. O temă centrală asigură parcurgerea
secvenţială a programei şi integrarea cunoştinţelor în jurul acesteia. În fond, abordarea
transdisciplinară nu se limitează la a-şi propune reyolvarea unei teme. Organizarea
conţinuturilor este axată pe demersurile celui care învaţă a comunica, a reacţiona la stimuli
exteriori, a se adapta, a lua decizii, a prevedea, a crea, a transforma, a explica.
Acest tip de abordare se focalizează pe activitatea subiectului care învaţă. Ţinând seama
de psihologia procesului de învăţare, transdisciplinaritatea comportamentală se situează
permanent într-o strânsă legătură cu situaţiile de viaţă semnificative (care au sens) pentru cel
ce învaţă.
Avantajele transdisciplinarităţii sunt:


este centrată pe demersurile intelectuale şi afective ale elevului;



stimulează interesul elevului pentru învăţare;



desfiinţează compartimentele şi favorizează transferul;



deplasează punctul de focalizare al educaţiei;



se sprijină pe structurile oferite de discipline;



permite o libertate totală faţă de disciplină.

Concluzii
Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor
de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică.
În planul profunzimii şi solidităţii cunoştinţelor dobândite printr-o abordare integrată,
plusul calitativ este evident:
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cei care învaţă identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte, dintre temele
abordate în şcoală şi cele din afara ei



baza integrată a cunoaşterii conduce la o mai rapidă reactivare a informaţiilor



timpul de parcurgere a curriculum-ului este sporit.



În planul relaţiilor interpersonale:



integrarea curriculară şi, în special, metoda proiectelor incurajează comunicarea şi
rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare



în timpul derulării proiectelor se dezvoltă un „sens al comunicării” şi o perfecţionare
implicită a modurilor de grupare



elevii devin mai angajaţi şi mai responsabili în procesul învăţării



curriculum-ul integrat promoveaza atitudini pozitive.
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Proiectarea integrată a activităţilor didactice
Prof. Nimară Lavinia,
Liceul Tehnologic Bîlteni
Sunt glasuri care se ridică împotriva conceptelor de integrare şi
interdisciplinaritate, pe motiv că ar fi noi, iar în învăţământul de acum, ce e nou azi
mâine e schimbat, ca fiind demodat. Eu îl citez pe Eminescu: „Toate-s noi şi vechi sunt
toate”.
Pe vremuri, lecţia avea valoare dacă făceai legături interdisciplinare. Citeam un
text despre ciuperci, rezolvam o problemă cu ciuperci, evidenţiam pericolele la care se
expun oamenii când le consumă. Aveam o problemă despre peşti sau un text, aminteam de
perioadele când pescuitul e interzis şi de ce.
Acum, în momentul când proiectezi unitatea de învăţare, trebuie să ai în vedere
ce faci în perioada respectivă la celelalte materii. Este tipul de activitate unde cunoştinţele
şi capacităţile sunt transferate de la o arie curriculară la alta. Prin intermediul acestor
activităţi, se urmăreşte atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un context
integrat.
Mulţi asociază termenul de interdisciplinaritate cu cel de activitate tematică.
Articolele pe temă spun că diferenţa dintre unitatea de învăţare şi o unitate tematică e
aceea că o unitate de învăţare urmăreşte obiectivele de referinţă ale unei discipline, pe
când activitatea tematică combină obiectivele de referinţă ale mai multor arii
curriculare.
Iată câteva principii ale învăţării specificate în Ghidul programului de
formare/informare a personalului didactic din învăţământul primar, 2003:
■ Predarea şi învăţarea sunt văzute dintr-o perspectivă holistică (reflectând lumea
reală, cu necesităţile actuale). Mai precis, cuvintele, propoziţiile, textele scrise sau spuse,
problemele matematice şi temele de la explorarea mediului să aibă legătură cu ce îi
interesează pe elevi, cu viaţa, familia, lumea lor. Am observat că această abordare ne
apropie sentimental copiii şi, în plus, îi „pregătim pentru viaţă“.
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■ Se vor adopta teme transdisciplinare, de interes pentru copii, organizând
cunoaşterea ca un tot unitar. Din partea noastră presupune un efort de prelucrare, fluiditate
şi flexibilitate a gândirii. Suntem capabili, doar suntem « intelectuali ». Oricare dintre noi
a abordat teme generale în anumite lecţii, din perspectiva mai multor arii curriculare,
construind o imagine completă a respectivei teme.
■ Programele permit libertatea de exprimare şi de acţiune atât pentru elev, cât şi
pentru învăţător, deci, facem ce ne trece prin cap, numai să nu ne plictisim, să nu «
ruginim » şi să fie legat de subiect.
■ Obiectivele mai multor discipline planificate în cursul unei săptămâni pot fi
atinse în cadrul unor activităţi zilnice, care vor include elemente din disciplinele
respective, sub un singur generic. Vă gândiţi, desigur, la învăţământul step by step, aplicat
pe programa de masă. Vă amintesc vechiul principiu: „Nu învăţăm pentru a învăţa, ci
pentru a putea utiliza în viaţă ceea ce am învăţat, deprinderile şi aptitudinile“.
COMUNICAREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ acum se predă după un model comunicativfuncţional. (Presupune dezvoltarea integrată a capacităţilor de receptare şi de exprimare
orală, respectiv de receptare a mesajului scris şi de exprimare scrisă). Nu ne mai
permite să scriem rânduri de aceeaşi literă, nu o mai desenăm, ci trebuie să o integrăm
imediat în exemple. De când nu iau învăţarea literei ca scop, ci ca unealtă pentru a
putea citi-scrie cuvinte, am observat că am mai puţine probleme cu recunoaşterea
literelor, cu citirea, în comparaţie cu alte generaţii.
„Predarea limbii române, spunea Vasile Molan în 1988, urmăreşte înţelegerea de
către elevi a bogăţiei limbii materne şi folosirea ei corectă în relaţiile cu oamenii. Cu
cât cunosc mai bine limba română, cu atât mai uşor îşi vor însuşi elevii cunoştinţele din
domeniile umanist şi ştiinţific.“
Cel mai greu la COMUNICAREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ e să proiectezi
interdisciplinar temele ei la clasa I. De ce ? Dacă nu ţii cont de ordinea literelor din
manual, elevii nu mai înţeleg nimic.
Mă impresionează copiii la INFORMATICĂ, unde nici nu concep să se joace,
până nu copiază măcar lecţia de la română, dacă nu lucrăm propoziţii interesante.
La MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI respecţi metodologia de
învăţare, „paşii“, dar demersul didactic e îmbunătăţit, alcătuind probleme orale şi scrise
legate de temele de la CUNOAŞTEREA MEDIULUI, LIMBA ROMÂNĂ , desenezi
elemente ... „Programele au fost elaborate astfel încât să dezvolte capacităţile de calcul,
de reprezentare a unor experienţe sau idei, concepte, de dezvoltare a unor raţionamente
logice, de înţelegere a timpului şi a spaţiului, evitându-se achiziţionarea masivă de
informaţii sau utilizarea mecanică a unor algoritmi “ ( Luminiţa Catană ).
Cine nu a legat la MUZICĂ textele cu teme de la celelalte materii ? Sau nu a
cântat cu copiii un cântec despre … iepure, când în text era vorba despre iepuri?
La ARTE VIZUALE şi ABILITĂŢI PRACTICE poţi reda prin orice tehnică
elemente esenţiale din celelalte materii: scrii litere, cuvinte cu plastilina; redai prin
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mulţimi probleme; alcătuieşti mulţimi după un exerciţiu sau un element din natură. Toţi
am redat plastic scene din texte.
Toate acestea îmi amintesc de metode relativ noi de evaluare ca portofoliul.
„Adaptarea la realităţile vieţii cotidiene nu înseamnă acumulare de cunoştinţe,
ci achiziţia unor competenţe de ordin strategic, prin intermediul cărora să se asigure
un parcurs de învăţare reflexiv şi autonom , elevul devenind astfel capabil să pună în
relaţie şi să utilizeze adecvat informaţii din diverse câmpuri ale cunoaşterii ( “Angelica
Mihăilescu).
Ce am învăţat eu din această temă de dezbatere e că experienţele valoroase
trecute trebuie repetate, dar nu în stil papagalicesc, ci aducându-ne contribuţia,
modernizându-le. Şi am mai reţinut că o informaţie însuşită nu trebuie să stea la naftalină,
ci trebuie legată de tot ce ştiam până în momentul respectiv.
Bibliografie:


Ghidul programului de formare/informare a personalului didactic din învăţământul
primar,



MEC, 2003, Godeanu, Felix, coordonator



Catană, Luminiţa, Ghid de informare/formare a învăţătorilor care vor fi încadraţi în
clasa I, MEC, CNFPIP, Bucureşti, 2003, cap. „Precizări metodologice privind aplicarea
noilor programe de matematică”, clasele I, II.



Catană, Luminiţa, Abordarea integrată a curriculumului şcolar In Revista de
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Metode şi tehnici activ-participative utilizate în predarea-învăţarea istoriei
la clasa a IV-a
Prof. înv. primar Mignea Simona Loredana,
Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”, Tg-Jiu
Metodologia didactică este domeniul cel mai deschis înnoirilor, metodele având o
sensibilitate deosebită pentru adaptarea la condiţii noi. Reforma şcolară promovează ideea
diminuării ponderii activităţii expozitive şi extinderea utilizării metodelor moderne. Înnoirea
metodologiei pune accent pe promovarea metodelor şi procedeelor de instruire, care să
soluţioneze adecvat noi situaţii de învăţare, pe folosirea unor metode active (care să stimuleze
implicarea elevilor în activitatea de învăţare, să le dezvolte gândirea critică şi capacitatea de
adaptare la viaţă, să îi antreneze în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor)
şi apelarea la metodele pasive numai când este nevoie, pe accentuarea tendinţei formativeducative a metodei didactice, pe extinderea metodelor care conduc la formarea capacităţilor
de autoinstruire ce permit achiziţionarea şi prelucrarea independentă a informaţiilor.
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Importanţa selectării metodelor didactice
Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele
utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe
esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate
realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.
Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia învăţătorului, de a căror
cunoştinţe şi utilizare depinde eficienţa muncii educative. Învăţătorul, cunoscând varietatea
metodelor, particularităţile elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă,
trebuie să acţioneze pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator
în materie de articulare a strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice.
Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora
cu capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă reprezintă modalitatea cea mai
eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active.
Învăţarea centrată pe elev
Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiv-educative, învăţătorul
îndeplineşte roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În abordarea centrată pe
elev, succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţile
optime de învăţare pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de context, învăţătorul acţionează
mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului.
Sugestii privind aplicarea metodelor de învăţare activă în lecţiile de istorie la clasa
a IV-a 1
Prelegerea
Deşi reprezintă o metodă frecvent folosită în abordarea didactică tradiţională ( cadrul
didactic vorbeşte, iar elevii, cuminţi, ascultă), poate fi utilizată într-un demers didactic centrat
pe achiziţiile elevului.
Text suport: ”Mircea cel Bătrân ( 1386 - 1418)”
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Se trezeşte interesul elevilor prin începerea prelegerii cu prezentarea pe scurt a lecturii



,, Condeiele lui Vodă” după Dumitru Almaş. Se poate folosi şi o imagine captivantă,
în strânsă legătură cu ceea ce urmează a fi predat prin intermediul prelegerii.



Pe parcursul prezentării, pentru aprofundarea înţelegerii elevilor, se cere acestora să
analizeze imaginile din manual ( localizarea Ţării Româneşti pe hartă, portretul
domnitorului, imaginea Mănăstirii Cozia).



Se implică elevii în timpul prelegerii, cerându-le să localizeze pe hartă localităţile
Târgovişte, Rovine şi să descrie lupta de la Rovine, pe baza citatului din carte şi a
poeziei ,, Scrisoarea III” de Mihai Eminescu.



Se evită formularea unor concluzii la sfârşit şi se solicită elevilor rezolvarea
următoarelor sarcini:
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a) Cum explici izbânda de la Rovine a micii oştiri conduse de Mircea cel Bătrân
împotriva armatei otomane?
b) Completează:
Mircea cel Bătrân a fost Domn al ....................
Principalele lupte cu turcii: ...............................
Ctitorii: ............................
2. Brainstorming-ul motivează învăţarea elevilor în sensul că reprezintă formularea a
cât mai multor idei legate de rezolvarea unei situaţii – problemă conturate.
Text suport: ,, Copilăria de ieri şi de azi”
Fiind două aspecte cuprinse în titlul temei, se împarte clasa în două grupe:
- grupa 1 – Copilăria de ieri;
- grupa 2 – Copilăria de azi.
Sarcina: exprimarea în sarcini scurte şi concrete a tuturor ideilor în legătură cu tema
dată.
În continuare se parcurg următoarele etape:


se scriu toate ideile pe o coală mare de hârtie;



pauză de zece minute pentru aşezarea ideilor;



se reiau ideile emise, pe rând, şi se grupează pe categorii sau cuvinte cheie;



se analizează critic, se evaluează, se argumentează şi se contraargumentează ideile
emise anterior, la nivelul grupurilor;



se afişează ideile rezultate sub formă de propoziţii.
În cadrul unei asemenea activităţi se asigură:

- implicarea activă a tuturor participanţilor, exprimarea personalităţii;
- exersarea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului;
- valorizarea ideilor fiecărui participant;
- eliberarea de prejudecăţi.
3. Ciorchinele
Este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre
idei.
Text suport: ,, Dacii”
Se parcurg următoarele etape:
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- se scrie tema care urmează a fi cercetată în mijlocul tablei;
- se notează toate ideile în legătură cu tema respectivă, în jurul ei şi se trag linii între acestea
şi cuvântul iniţial;
- pe măsură ce se scriu cuvinte, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate;
- activitatea se opreşte când sunt epuizate toate ideile.
4. Jurnalul cu dublă intrare
Prin această metodă elevii stabilesc o legătură strânsă între text şi propria lor curiozitate
şi experienţă.
Text suport: ,, Vecinii şi comunitatea”
Printr-o linie verticală, elevii împart o pagină în două.
În partea stângă notează acele enunţuri / fragmente care:
- le consideră mai importante;
- le prezintă informaţii apropiate de experienţa lor personală;
- conţin informaţii absolut noi pentru ei.
În partea dreaptă vor trebui să comenteze un enunţ / fragment:
- La ce i-a determinat să se gândească?
- Ce întrebări au în legătură cu acel enunţ / fragment?
- Ce informaţii le sunt cunoscute?
- Despre ce ar dori să afle mai multe informaţii?
În timp ce citesc, elevii se opresc din lectură şi notează în jurnal.
Utilitatea acestei metode constă în faptul că atunci când învăţătorul revine la text, elevii
folosesc jurnalul pentru a spune ce comentarii au făcut în legătură cu diverse fragmente.
5. Eseul de cinci minute
Eseul este o modalitate eficientă de a încheia o oră. Prin această metodă elevii sunt
ajutaţi să-şi sintetizeze ideile legate de tema lecţiei, iar învăţătorul are o idee mai clară despre
ceea ce s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea oră.
Text suport:,, Romanii”


Descrieţi, pe scurt, poporul roman.



Formulaţi o întrebare în legătură cu ceea ce aţi mai vrea să aflaţi despre poporul roman.

Eseurile strânse pot constitui un punct de plecare pentru învăţător în organizarea lecţiei
următoare.
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6. Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi formativă a produselor realizate
de grupuri de elevi.
Text suport:,, Copilăria de ieri şi de azi”


În grupuri de câte şase, elevii completează prin cuvinte sau imagini diagrama dată.



Produsele sunt expuse pe pereţii clasei.



La semnalul învăţătorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta
fiecare produs; pe o foaie albă anexată se notează comentariile, sugestiile, întrebările.



După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu
celelalte, citesc comentariile făcute şi răspund întrebărilor scrise.

7. Cubul
Prin această metodă se explorează ( cercetează) un subiect sau o situaţie din mai multe
perspective, realizându-se abordarea complexă şi integratoare a unei teme. Permite
diferenţierea sarcinilor de învăţare, stimulează eficienţa învăţării şi gândirea logică.
Este necesar un cub mare, pe feţele căruia să fie scrisă câte o sarcină de lucru sub
diferite forme.


Text suport: ,, Dacia în timpul stăpânirii romane”



Descrie: Organizarea Daciei în timpul stăpânirii romane



Compară: Ca mod de viaţă, prin ce se aseamănă dacii şi romanii?



Asociază: Cunoscând procesul de romanizare al dacilor, la ce te gândeşti ?



Analizează: De ce crezi că în alte provincii romane nu s-a produs o rapidă romanizare,
aşa cum s-a întâmplat în Dacia ?



Aplică: Cum explici organizarea Daciei unui elev de clasa a III-a ?



Argumentează: Cucerirea Daciei de către romani şi romanizarea acesteia a fost un lucru
bun ?
De ce da? De ce nu?

Se împarte clasa în şase grupuri de câte patru elevi şi se stabileşte rolul fiecărui membru
din grup:
- cititorul – rostogoleşte cubul şi anunţă grupului cerinţa înscrisă pe faţa de deasupra;
- ascultătorul activ/cercetaşul – repetă sarcina, o reformulează pentru a fi înţeleasă de
fiecare membru al grupului, adresează întrebări învăţătorului dacă este cazul;
- interogatorul – solicită idei legate de modul de rezolvare a sarcinii de la membrii
grupului;
- rezumatorul - va fi ,, raportorul grupului”, va trage concluziile, le va nota şi le va
comunica întregii clase.
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Se va insista pe formularea unor răspunsuri reprezentative pentru grup şi nu individual.
Metoda poate fi folosită şi ca joc - concurs între grupuri.
8. Cvintetul reprezintă o modalitate de sintetizare a informaţiilor, de evaluare a
înţelegerii şi creativităţii copiilor şi mijlocul de exprimare a creativităţii lor.
Este o poezie de cinci versuri care se elaborează individual, în perechi sau în grup şi
respectă următoarele repere:


Titlul ( un singur cuvânt – substantiv);



Descriere ( două cuvinte – adjective);



Acţiune ( trei cuvinte – verbe terminate în ,, ind”);



Sentimente ( patru cuvinte – construcţie, enunț);



Esenţa subiectului ( un cuvânt cheie).
Exemplu: ,,Traian
Viteaz, iscusit
Luptând, învingând, cucerind
A fost mare împărat
Erou”

Utilizarea acestor metode în lecţiile de istorie antrenează elevii într-o continuă
participare şi colaborare, creşte motivarea pentru citirea unui text atunci când li se solicită să
descopere fapte, să aducă argumente pro şi contra. În egală măsură se solicită şi scrisul şi
comunicarea. Lucrul în echipă dezvoltă atitudinea de toleranţă faţă de ceilalţi, elimină motivele
de stres, iar emoţiile sunt atenuate.
Tehnicile de învăţare activă fac lecţiile mai interesante, mai atractive, ajută elevii să
realizeze judecăţi fundamentate, îi sprijină în înţelegerea conţinuturilor.

Bibliografie:
1. Leonte, Rodica; Stanciu, Mihai ,, Strategii activ – participative de predare-învăţare în
ciclul primar”, Editura Casei Corpului Didactic, 2004, Bacău;
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3. Băluţoiu, V.; Radu, D; ,, Istorie – manual pentru clasa a IV-a”, 2006, Editura Didactică
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Educaţia elevilor în spiritul responsabilităţii şi cooperării prin proiectul
„living values”
Prof. înv. primar Angelica Mihaela Murăraşu
Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava
Perioada şcolară este momentul în care influenţele exterioare lasă urme adânci şi
durabile asupra personalităţii copilului, a cărui receptivitate şi flexibilitate psihică îl ajută în
acest sens.
Copiii prin natura lor sunt buni, bunătatea acestora manifestându-se în relaţiile cu cei
din jur. Ei dovedesc dragoste şi ataşament faţă de părinţi, colegi, profesori. În consecinţă,
copiilor li se pot forma sentimente morale şi atitudini , comportamente, ei fiind receptivi la
învăţăturile adulţilor.
Esenţială este călăuzirea intereselor lor sufleteşti către valorile morale şi creştine,
despre care marele pedagog Forester considera că reprezintă „tezaurul de viaţă, izvorul nesecat
de orientare în pedagogie, care oferă idealul superior de om desăvârşit, precum şi calea de a
ajunge la acest ideal.” De stringentă necesitate şi actualitate considerăm a fi şi cultivarea
sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice. De aceea, urmărim
educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al
demnităţii şi al toleranţei, al schimbului de opinii, al respectării opiniei.
Realizarea acestor obiective solicită din partea noastră, a educatorilor, aplicarea unor
strategii moderne de instruire şi educare, adaptate la obiectivele urmărite, la particularităţile
copilului, la condiţiile de lucru şi ţinând seama de comanda societăţii în momentul respectiv.
Această problematică am abordat-o cu succes în cadrul activităţilor şcolare şi
extracurriculare, cu ocazia unor evenimente, apelând astfel la proiectele educaţionale
eveniment.
Pentru formarea unei conduite morale materializate în spiritul păcii, iubirii,
respectului, fericirii, libertăţii, onestităţii, modestiei, toleranţei, cooperării, responsabilităţii,
simplităţii, unităţii în raporturile cu semenii, de afirmare a copilului ca fiinţă spirituală,
considerăm că este necesară proiectarea şi realizarea unor activităţi al căror conţinut să reflecte
acest domeniu.
În sprijinul acestora a venit Programul Educaţional LIVING VALUES, în spiritul
căruia am desfăşurat activităţi de promovare a valorilor morale.
Programul Educaţional LIVING VALUES este o activitate propusă la nivel
internaţional de către Association for Living Values Education International, asociaţie non
profit a educatorilor din întreaga lume. Acest program se află sub patronajul UNESCO şi este
implementat pe toate continentele. El are drept scop educarea copiilor în spiritul valorilor
morale, al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al
toleranţei, al schimbului de opinii.
Sub egida LIVING VALUES am propus un proiect de educaţie a elevilor, pentru
promovarea şi antrenarea copiilor în spiritul responsabilităţii şi cooperării. Am ales aceste
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valori din cadrul programului deoarece acestea au stat la baza implementării şi celorlalte
activităţi în care au fost antrenaţi elevii ( programul Eco-Şcoala, programul „Să învăţăm despre
pădure”, programul „Sprig Day” ).
Ca obiective ce privesc elevii am propus:


aplicarea învăţării creative, bazată pe îmbinarea raţională a activităţii frontale cu cea
diferenţiată şi individuală la toate obiectele de studiu;



dezvoltarea calităţii gândirii, imaginaţiei, aptitudinilor şi atitudinilor creatoare;



iniţierea micilor şcolari cu tehnicile de discuţie (într-ajutorare, împărtăşire, înţelegere
cognitivă, înţelegere afectivă) , cu tehnicile de explorare a ideilor (auto-reflecţie, lucru
pe echipe, construire de hărţi mentale);



dezvoltarea abilităţilor personale, sociale şi emoţionale;



dezvoltarea abilităţilor de comunicare interumană;



explorarea valorilor şi integrarea lor în viaţă;
Obiectivele care ne privesc pe noi, cadrele didactice, au fost:



dezvoltarea de noi capacităţi de comunicare cu elevii într-un mediu lipsit de
constrângeri;



experimentarea noilor metode de predare şi evaluare a cunoştinţelor;

Datorită faptului că mereu trebuie să se aibă în vedere realizarea obiectivului major,
acela de dezvoltare a unor atitudini şi comportamente, este necesar să se stabilească pentru
fiecare activitate o atmosferă bazată pe valori. Pornind de la valorile oferite ca stimuli, cu
ajutorul reflecţiilor prin imaginaţie, prin vizualizări creative, prin reflectări asupra situaţiilor
din viaţă, se trece la explorarea valorilor cu ajutorul jocurilor, analizei conţinuturilor de la alte
discipline, informând elevii asupra valorilor prin poveşti, texte, personaje. Transmiterea
stimulilor valorilor are loc prin realizarea unei atmosfere calde, calme, cu ajutorul unor mesaje
spontane pozitive către toţi membrii grupului de lucru. În acest cadru de discuţie relaxantă, are
loc într-ajutorarea, împărtăşirea unor experienţe individuale, înţelegerea cognitivă şi cea
afectivă. Aceste convorbiri fac posibile explorarea ideilor, lucru pe echipe, construirea unor
hărţi mentale, auto-reflecţia. Toate duc spre realizarea unei expresii creative, a dezvoltării unor
abilităţi ( personale, sociale şi emoţionale pe de o parte şi pe de alta a celor de comunicare
interumană ) în mediul de lucru care se extinde asupra lumii şi societăţii. Prin acestea se
realizează transferul învăţării şi integrarea valorilor în viaţă.
Programul propune ca în toate activităţile desfăşurate să se evite atitudinile critice, să
se stabilească scopuri realiste, să existe o apreciere pozitivă faţă de activităţile desfăşurate, să
se realizeze permanent o evaluare pozitivă şi apreciativă. Copilul trebuie să se simtă iubit,
valorizat, respectat şi în siguranţă. Lucrul trebuie să se desfăşoare în echipe, iar activităţile să
determine elevii să devină comunicativi, curajoşi şi înţelegători.
Voi prezenta câteva aspecte privind educarea elevilor în spiritul responsabilităţii şi
cooperării pe care le-am realizat la clasă.
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Pentru responsabilitate am folosit ca puncte de reflecţie următoarele idei:


Responsabilitatea înseamnă îndeplinirea îndatoririlor tale, în modul cel mai bun cu
putinţă;



Dacă ne dorim o lume curată, avem responsabilitatea de a îngriji natura;



Când cineva este responsabil, există mulţumirea de a fi adus o contribuţie pentru o viaţă
mai bună;
Drept scopuri am urmărit:



Dezvoltarea cunoştinţelor despre responsabilitate prin participarea la discuţiile despre
punctele de reflecţie prezentate, prin explorarea conceptului „mergând pe urma
vorbelor mele”, prin participare la realizarea unei discuţii despre contribuţia elevilor în
cadrul familiei.



Dezvoltarea abilităţilor şi implicarea în mod responsabil în proiecte prin participarea la
proiectele clasei.

Activităţile din cadrul formării responsabilităţii elevilor au constat în desfăşurarea unor
jocuri prin care aceştia au înţeles conceptul de responsabilitate şi s-au simţit bucuroşi să
participe la aceste manifestări.
Drumul încrederii:


Face introducerea elevilor cu valoarea responsabilităţii;



Am împărţit colectivul de elevi în două grupe, o parte având ochii acoperiţi.



Fiecare elev cu ochii acoperiţi a condus un partener din celălalt grup cu grijă în jurul
sălii, ghidându-l şi oferindu-i informaţii pentru a-l face să se simtă în siguranţă. S-au
inversat apoi rolurile. S-au comentat trăirile elevilor în timpul jocului pe baza întrebării
„Cum v-aţi fi simţit dacă partenerul vostru n-ar fi fost responsabil?”. Deşi diferite,
răspunsurile elevilor au condus spre aceeaşi concluzie: o persoană responsabilă merită
încrederea tuturor, deoarece este în măsură să îndeplinească sarcinile stabilite.
Asumarea responsabilităţii ne face prieteni buni:



Am pornit de la reflecţia conform căreia „Să fii responsabil înseamnă să fii demn de
încredere”. Am iniţiat discuţii cu privire la ce înseamnă prietenie, cum să ne alegem
prietenii. Grupaţi pe echipe de câte 5-6 elevi, fiecare din copii a expus situaţii în care a
simţit că cineva l-a dezamăgit sau l-a ajutat.



Prin câteva jocuri de rol elevii au discutat probleme reale cu care se confruntă şi au
găsit câteva soluţii pozitive la acestea.
Responsabilităţile mele:
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Răspunzând la întrebările „Ce responsabilităţi ai în familie?”, „Ce responsabilităţi ai la
şcoală în calitate de elev?”, „Ce responsabilităţi avem pentru păstrarea mediului?”, „Ce
s-ar întâmpla dacă oamenii nu ar avea responsabilitate faţă de natură?”, „Cum arată o
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şcoală în care nimeni nu îşi îndeplineşte nici una din responsabilităţi?”, „Cum ar arăta
natura dacă oamenii nu ar fi responsabili faţă de mediul înconjurător?” elevii au
concluzionat că responsabilitatea este una din valorile esenţiale care stau la baza tuturor
acţiunilor umane.


Am solicitat elevilor să formeze perechi pentru a găsi soluţii în vederea îmbunătăţirii
performanţelor şcolare. După mai multe activităţi de încurajare şi de discutare a
problemelor, aceştia au reuşit să îşi concretizeze dorinţele. Au devenit mai responsabili
şi în îndeplinirea obligaţiilor care le revin la şcoală, participând la activităţi de
ecologizare, de protejare a mediului, de înfrumuseţare a sălii de clasă, de îngrijire a
acvariului. Întâlnirea cu specialişti în domeniul protecţiei mediului, i-a determinat să
conştientizeze conceptul de poluare a naturii şi să găsească soluţii pentru păstrarea
mediului natural.



Pornind de la asumarea responsabilităţii, în rezolvarea conflictelor dintre elevi am
intervenit prin stabilirea unui mediator din rândul elevilor. Acesta a intervenit prompt
pentru soluţionarea conflictelor, prin discuţii cu colegii implicaţi, care au găsit
modalităţi de împăcare şi şi-au asumat răspunderea pentru faptele petrecute.
Pentru cooperare am folosit ca puncte de reflecţie următoarele idei:



Cooperarea există atunci când oamenii lucrează împreună pentru un scop comun.



„Unde-i unul nu-i putere, la nevoi şi la durere,



Unde-s doi, puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte.”



Când cooperăm trebuie să dezvoltăm idei. Uneori trebuie să renunţăm la ideea noastră.
Când cooperăm uneori conducem sau trebuie să ne urmăm conducătorul.
Drept scopuri am urmărit:



Creşterea volumului de cunoştinţe privind cooperarea prin participarea la discuţii
referitoare la punctele de reflecţie enunţate, prin crearea unor reguli de cooperare
sinceră.



Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi implicare cooperantă în activităţi prin
participarea la proiectele ce necesită cooperare cu clasa.

Activităţile din cadrul formării cooperării dintre elevi au constat în desfăşurarea unor
jocuri prin care elevii au înţeles conceptul de cooperare şi s-au simţit bucuroşi să participe la
aceste manifestări.
A lua gustarea cooperând:
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Am stabilit o activitate prin care am arătat elevilor cât de importantă este cooperarea.
Pentru acest lucru am încercat să luăm gustarea împreună cu elevii, pretinzând că
încheieturile de la coate nu funcţionează. A trebuit să găsim o modalitate de a mânca
fără a ne îndoi braţele de la cot.
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Activitatea a fost foarte amuzantă, dar în acelaşi timp deosebit de instructivă. Elevii au
reuşit să îşi dea seama care este esenţa conceptului de cooperare.
Masa Cooperării:



Am stabilit o masă a cooperării în sala de clasă. Elevii se află pe rând la masa
cooperării, după performanţele obţinute le diferite discipline. Ei sunt voluntari în a-i
ajuta pe alţii în pregătirea pentru lucrări, teme. Preţul folosirii Mesei Colaborării este
un „mulţumesc” adresat cooperatorului pentru că a cooperat. Acesta răspunde într-o
manieră plăcută: „A fost o plăcere să cooperez cu tine!”.
Lucrul în echipă:



Am împărţit colectivul pe echipe de câte 5-6 elevi, care au avut de îndeplinit mai multe
sarcini: să realizeze un afiş colectiv pentru protecţia mediului înconjurător, să
descopere şi să completeze mai multe fişe de observare pentru stabilirea unor specii de
arbori, să prepare ceaiuri din fructe de pădure, să construiască mai multe căsuţe pentru
păsărele, să conceapă mai multe tablouri decorative pe teme ecologice realizate cu
materiale din natură, să confecţioneze costume pentru parada Eco-Fashion.



Elevii au înţeles că într-o relaţie de cooperare trebuie să existe o atitudine sinceră,
dorinţa ca lucrurile să fie făcute bine, eforturile să fie diriguite în acelaşi sens.
Un proiect cooperativ:



Am aplicat principiile adevăratei cooperări într-un proiect de realizare a unor activităţi
pe care toţi elevii doresc să le înfăptuiască în cadrul sălii de clasă.



Activităţile în care elevii au trebuit să dovedească cooperarea au constat în: amenajarea
unui colţ de lectură şi angajarea elevilor ca să-l întreţină pe rând şi să-l folosească,
îngrijirea peştişorilor dintr-un acvariu achiziţionat din fondurile puşculiţei clasei,
confecţionarea unor căsuţe pentru păsărele, cooperarea cu alte clase de elevi în cadrul
unor acţiuni de protejare a mediului înconjurător.



Prin aceste proiecte elevii discută şi muncesc împreună, îşi întăresc abilităţile sociale
pozitive, care creează armonie şi coeziune în cadrul echipei.

În vederea evaluării eficienţei acţiunilor desfăşurate pe parcursul proiectului, am
organizat expoziţii cu lucrările elevilor, am solicitat soluţii din partea copiilor pentru a deveni
responsabili şi cooperanţi .Spontaneitatea şi creativitatea specifică copiilor şi-au spus cuvântul
prin activităţi concrete, facile, dar care au demonstrat o înţelegere corectă a problematicii
responsabilităţii şi a cooperării.
Activităţile desfăşurate s-au bucurat de multă apreciere şi susţinere din partea
copiilor care s-au implicat în mod activ şi necondiţionat, iar comportamentul lor ulterior a
demonstrat că, din punct de vedere educativ, am realizat obiectivele propuse şi că este necesar
să continuăm demersurile în acest sens, fiind conştienţi că eforturile pentru promovarea acestor
valori încep cu fiecare dintre noi.
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Managementul conflictelor
Prof. înv .primar Vladu Ana Nicoleta
Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari
Nu putem aborda managementul conflictelor ieşind din sfera conceptelor implicate:
organizaţie, cultură organizaţională, profesională, interese, negociere, mediere, obiectivitate,
profesionalism, toate având ca reper comunicarea.
Sub toate formele (verbală, nonverbală) şi tehnicile de intervenţie, comunicarea în
cadrul relaţiilor interpersonale şi de grup este indispensabilă, constituind calea directă, optimă
de soluţionare a oricărui conflict ivit.
Managementul situţiilor conflictuale presupune abordarea acestora prin cooperare,
negociere, preferabile competiţiei, ce poate genera conflicte în ,,lanţ”şi chiar reale crize
organizaţionale, blocaje.
În sistemul educaţional, relaţiile interpersonale din cadrul unei organizaţii stau la baza
desfăsurării unei activităţi didactice de calitate. Pot exista dezacorduri legate de atitudini,
scopuri, mentalităţi, roluri, responsabilităţi, aspiraţii,etc.
Factorii răspunzători de apariţia dezacordurilor sunt, de cele mai multe ori de natură
internă şi se materializează în conflicte de idei, de generaţie.
Astfel apar conflicte în diverse planuri:
*conflict copil-copil;
*conflict între cadrele didactice;
*conflict cadru didactic- manager;
*conflict cadru didactic-părinţi (şi invers);
*conflict manager- părinţi, etc.
Cauzele conflictelor pot fi multiple: percepţia eronată a unor situaţii , neasumarea sau
insuficienta însuşire a responsabilităţilor, reticenţa la ,,nou”, la schimbare, neîncrederea între
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părţi,

trăsături diferite de personalitate şi caracter, dar şi factorii de stres.
Pe acest fond, conflictele pot fi personale şi profesionale( cognitive, sociale,afective,
de resurse, de scop, etc.
Experienţa managerială selectează ca stil de management al conflictelor, pe acela
colaborativ, scopul final constituindu-l obţinerea unui acord integrativ cu premise câştigcâştig.
Cum un conflict poate fi mediat, arbitrat sau negociat, metoda negocierii s-a dovedit în
practica managerială a fi cea optimă, eficientă.
Modul de rezolvare nonviolentă verbal al conflictelor, stilul pe care managerul şi-l
formează şi pe care îl manifestă constant, devine unul personal, care trebuie să respecte
individul, deoarece sistemul de negociere diferă de la o persoană la alta, în funcţie de cultura,
de mediul socio-cultural,de exoerienţa profesională, de generaţia aparţinătoare,etc.
Competenţele unui bun manager şi negociator se dobândesc în timp şi se materializează
într-un stil personal de soluţionare a potenţialelor conflicte. Strategia managerială de răspuns
la situaţiile conflictuale, managementul deciziei, asertivitatea, trebuie să aibă în vedere şi
schimbarea, evoluţia generată de potenţialele conflicte. Abordarea conflictului şi rezolvarea
acestuia însă, nu trebuie evitată şi nici amânată nejustificat, deoarece procesul conflictual
include şi factori ca nevoia de a câştiga o dispută. De asemenea, persistenţa stării tensionale în
cadrul colectivului poate genera blocaje, ce duc mai devreme sau mai târziu la destabilizarea
întregii grupe.
In problematica managementului clasei de copii, un loc aparte, alături de disciplină, îl
reprezintă începutul anului şcolar, dar şi prevenirea comportamentelor negative, intervenţia şi
tratarea acestora. Educatorul-manager, interesat de prevenire, are ca barometru de control
climatul de activitate din clasă, disciplina, atenţia.
Consecinţele unui management defectuos sunt reprezentate de: lipsa de motivare,
oboseala, deprecierea climatului educaţional, atitudinea copiilor de ignorare şi indiferenţă,
agresivitate şi violenţă. Mecanismele de a preveni, interveni şi rezolva aceste consecinţe
nefaste presupun anumite strategii de intervenţie ale cadrului didactic, strategii de sorginte
manageriale. Succesul unui management al clasei de copii presupune, până la un punct, şi
prevenţie înainte de dezvoltarea situaţiei problematice. Abilitatea de detectare a crizelor în
fazele iniţiale este de foarte multe ori mai valoroasă decât tratamentul.
CONFLICTUL ÎN SOCIETATE
”O pietricică poate schimba cursul unui râu.” (Kishnamurit)
Societatea presupune ca aspect fundamental însuşi faptul convieţuirii umane, al
existenţei omeneşti, în baza anumitor relaţii trăite ca legături interumane sau raporturi, ca relaţii
sociale.
Schimbarea socială defineşte dinamica trecerilor de la o stare sau structură socială
relativ stabilă la alte stări şi structuri noi, mai evoluate. Schimbarea socială poate cuprinde
aspecte sau laturi diferite ale realităţii sociale, dar cuprind şi mutaţii în planul vieţii spirituale,
în cultură, în modele comportamentale şi în atitudini şi mentalităţi.
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Conflictele sunt apreciate ca fiind „omniprezente” în viaţa socială, ele având o mare
diversitate de exprimare. Acestea pot avea un caracter normal sau patologic, funcţional sau
disfuncţional, firesc sau anormal.
Se spune că „în lume sunt mai multe conflicte decât fire de nisip” şi poate că este
adevărat, tot atât de adevărat pe cât este şi faptul că însuşi societatea ne influenţează sistemul
de valori, principii şi credinţe, comportamentul şi punctele de vedere asupra conflictelor. O
privire ofensivă, o replică depreciativă sunt capabile să determine un conflict. Oricine poate şi
trebuie să trateze situaţiile conflictuale astfel încât comportamentul atacatorului să nu se
accentueze şi respectul faţă de propria persoană să nu fie lezat.
Cauza generala a unui conflict este ineficienţa sau incompatibilitatea comunicarii.
Comunicarea a dus la progrese de-a lungul timpului. Progresul e stimulat de îmbunataţirea
comunicării. Cauzele ce generează conflicte între copii sunt însă diverse şi specifice.
Iată câteva dintre cauzele ce generează conflicte între copii:
*Sentimente diferite;
*Existenţa grupurilor, prieteniilor;
*O situaţie de adaptare;
*O sarcină grea, inedită;
*Un membru agresiv;
*Resurse limitate ( spaţiu, logistică, materiale );
*Distribuirea unor roluri;
*Ambiguitatea sarcinilor, cerinţelor;
*Schimbarea, ieşirea din rutină;
*Încălcarea nevoilor fundamentale ale omului: libertatea, afirmarea, succesul,
cunoaşterea, actiunea;
*Valori morale, sociale diferite;
*Percepţii diferite ale realităţii;
*Interese diferite – care determină explicaţii şi preocupări diferite;
*Alterarea nevoilor psihologice: respectul de sine, stabilitatea intrapsihica, afectiunea,
fericirea – care pot genera conflicte între indivizi.
Un conflict presupune 5 etape relativ distincte:
DEZACORDUL, adică apariţia diferenţelor din cauza intereselor personale, a opiniilor
diferite, a acţiunilor orientate diferit valoric sau în timp, din cauze ( motive ) minore în raport
cu acţiunea generala a grupului sau din motive de interese de moment, care daca ar fi
conştientizate – nu ar mai constitui baza dezacordului.
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CONFRUNTAREA este apariţia acţiunilor ce susţin opiniile, cerinţele, convingerile
fiecărei părţi; Acum se expune poziţia părţilor în grup, apoi se accentuează erorile din gândirea
părţii adverse ( sau grupului opus ); Acesta e momentul în care conflictul se poate stinge; Dacă
NU, tensiunea creşte, manifestările emoţionale iau locul celor raţionale.
ESCALADAREA înseamnă violenţă verbală, fizică si morală; Situaţia scapă de sub
control, se atinge punctul culminant al conflictului; Părţile pot fi separate cu greu; Acţionează
lipsa de încredere a unuia în celălalt; Apare neînţelegerea şi frustrarea, precum şi reciprocitatea
negativă distructivă.
DEESCALADAREA începe cu NEGOCIEREA ; Se trece de la concluzii distributive la
concluzii integrative; Apare momentul de construire a încrederii ( prin promisiuni, comunicare
între părţi, deschidere, respect reciproc ).
REZOLVAREA este momentul de încetare a conflictului; Intervine MEDIATORUL, ca
a 3-a parte, neutră, imparţială si obiectivă; Se negociază până se stinge conflictul.
Capacitatea educatorilor de a manageria conflictele într-un mod constructiv contribuie
la sănătatea mentală individuală şi de grup şi are efecte pozitive asupra societaţii în general.
Dar există factori care pot face să escaladeze conflictul sau să se diminueze. Astfel un
conflict poate fi accentuat dacă: partea adversă e considerată din start INAMIC; dacă ambele
părţi se simt ameninţate de cealaltă parte; dacă părţile manifestă dezinteres pentru relaţia lor;
dacă percep fals, incorect realitatea problemelor declanşatoare de conflict.
Conflictul poate fi diminuat dacă părţile sunt de bună credinţă, imparţiale şi capabile
să asculte activ; dacă se renunţă la ameninţari sau sunt retrase la timp; dacă nu se procedează
la etichetări; dacă se acceptă ajutor extern.
Abilitaţile pentru rezolvarea unor conflicte între copii nu s-au învaţat ştiinţific până
acum în procesul de formare al educatorilor, dar experienţa şi cunoaşterea psihicului copilului
ne-au arătat cum să procedăm în managementul situaţiilor conflictuale.
Pentru a fi eficientă în rezolvarea unui conflict, cadrul didactic îşi va diversifica modul
de a acţiona, alegând ceea ce este mai oportun pentru situaţia respectivă. Va fi oricând capabilă
să îşi schimbe strategia, ca să rezolve optim situaţia de conflict.
Cadrul didactic trebuie să rămână o persoană morală, adică atentă şi dreaptă.


Educatorul – manager al grupei de elevi



Educatorul manager ,,ideal’’ are un temperament puternic, echilibrat, dinamic, are o
individualitate cu caracter pozitiv definită prin sociabilitate, compasiune, consecvenţă,
corectitudine, cinste, modestie, stăpânire de sine, are un bun nivel al capacităţii de
lucru, este echilibrată în tendinţa de interiorizare dar şi exteriorizare; are o mare
capcitate de prelucrare informaţională, dovedeşte integritate morală, voinţă şi caracter
ferm, manifestă responsabilitate, promovează un spirit înalt de cooperare.

De aceea educatorul manager trebuie să posede o serie de aptitudini pentru a putea
desfăşura o activitate optimă:
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gândire critică ce presupune coordonate precum: planificare, organizare, coordonare şi
evaluare aspecte ce duc la dezvoltarea copilului.



simţ organizaţional care se reflectă în implicarea familiei în desfăşurarea proiectelor
tematice planificate astfel încât să asigure materialul necesar; organizarea colectivului
de copii frontal, în grupe şi individual, asigurând posibilitatea schimbării pe parcurs.



comunicare şi anume capacitatea cadrului didactic de a permite şi încuraja copilul să
îşi exprime gânduri, opinii, implicarea în gestionarea şi rezolvarea situaţiilor
conflictuale încă din fază incipientă şi aplicarea unor măsuri cu caracter disciplinar şi
preventiv.



deschidere la nou ce presupune adapterea la situaţiile nou ivite în activitatea
desfăşurată; utilizarea concretă şi coordonarea resurselor umane şi materiale în vederea
atingerii obiectivelor propuse.

Bibliografie:
1. Adriana Băban, Consiliere educaţională, Cluj Napoca, 2001.
2. Emil Stan, Managementul clasei - Aramis Buccuresti -2006
3. Ioan Nicula, Microsociologia colectivului de elevi, E.D. P, 1974
4. Rev .Invatamantul prescolat nr.3-4/2006
5. Romiţă B. Iucu, Pedagogie, Credis, 2001/2002

Despre… evaluarea națională
Prof. înv. primar Nechita Daniela,
Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava
Percepută de unii părinți ca o etapă importantă, obligatorie și necesară, iar de alții ca
un stres inutil, având în vedere nivelul mediu de dificultate, Evaluarea Națională este tratată
de cadrele didactice cu foarte multă seriozitate în pregătirea elevilor, atât din punct de vedere
psihologic, cât și al competențelor vizate.
Astfel, Evaluarea Națională de la sfârșitul claselor a II-a și a IV-a a adus în fața cadrelor
didactice din învățământul primar, o regândire a activității didactice zilnice, care reușește să
îmbine pregătirea elevilor pentru clasa a V-a, la nivelul cerut de programa școlară și de
exigențele disciplinelor implicate cu pregătirea temeinică a elevilor pentru a face față testelor.
Art. 9 -13 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale în
anul şcolar 2014-2015, Anexa 1, referitoare la cerinţele de elaborare a testelor de evaluare au
scos în evidență următoarele:
 testele au un conținut interdisciplinar


92

sunt evaluate atât abilitățile de aplicare, operare și transfer a achizițiilor, cât și modul
de utilizare în viața reală a cunoștințelor și deprinderilor dobândite

Nr. 21 - octombrie 2017



nu se pune accent pe cantitatea de informații deținute de elevi, ci pe aplicarea, analiza
și interpretarea cunoștințelor



testele atractive au un conținut real, documentat, argumentat



conținutul testelor este apropiat lumii copiilor, fiecare item fiind insoțit de imagini
explicative, grafice , hărți, toate dirijând gândirea logică, judecata elevilor și mai puțin
memorarea unor algoritmi.

Iată un model de test care va veni în sprijinul pregătirii elevilor la clasă pentru
Evaluarea Națională.
TEST
1. Scris cu cifre, numărul care are 8 zeci, 4 unități, 5 mii, 2 sute este:
a. 45208

b. 5824

c. 5284

d. 50842

2. Un număr care are produsul cifrelor 8 este…
b. 10237

b. 3522

c. 41211

d. 81211

3. Folosind cifrele date, scrie cel mai mare număr par de forma abcde. Scade din acesta
răsturnatul său. Scrie operația corespunzătoare și rezultatul obținut în spațiul de mai
jos!
3 , 6 , 1, 2, 8
_______________________________________________________________
_
4. Scrie 5 numere consecutive de forma abc, știind că al doilea număr are cifra sutelor de
două ori mai mare decât cifra zecilor, iar cifra zecilor de 3 ori mai mare decât cifra
unităților.

5. Folosind cifre romane, scrie anul în care ai devenit școlar! Acesta este:
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6. Rotunjiți la mii și la zeci de mii numărul 247391:
247391

la zeci de mii

……………………………….

la mii

……………………………….

7. Ana a scris greșit șirul descrescător. Care este șirul corect?
24587, 98062, 348769;

348769, 98062, 24587

348769, 24587, 98062

98062, 348769, 24587
8. Completați tabelul :
a

b

4

(a : b) + b

a : ( b – 2)

18

9. Găsește o fracție egală cu 2 .
3
a. 2
6

b. 4
6

c. 6
3

d. 6
4

10. Doi frați au împărțit în mod egal cele 5 banane și 6 mere din bucătărie. Pentru aceasta
au folosit o balanță. Completează balanța știind că o banană cântărește cât 2 mere și
frații preferă fiecare alt fruct!
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11. Completați în tabelul alăturat numărul figurilor geometrice folosite în imagine.

12. Efectuând operația 14 + ( 25 : 5 + 11 x 3 ) – 15 obținem rezultatul:
a. 33

b. 27

c. 57

d. 37

13. curte în formă de dreptunghi are semiperimetrul egal cu 13 m. Ce lungime trebuie să
aibă gardul dacă poarta are 2 m?
a. 26 m

b. 22 m

c. 24 m

d.28 m

14. În sac se află 3/5 din cantitatea de grâu măcinată de un morar. Ce cantitate de grâu are
morarul dacă sacul cântărește 60 de kg? (Calculează în spațiul alăturat.)

________________________________________________________
15. În biblioteca clasei există 21 de cărți din care: un număr impar de cărți de povești, cu
4 mai multe cărți cu poezii și restul, cărți de colorat. Dacă numărul cărților de colorat
este mai mic decât cel al cărților de poezii, aflați câte cărți sunt de fiecare fel?
(Completează tabelul cu soluțiile corecte!)
Total
21
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16. Andrei pleacă de acasă la ora 7 și 25 de minute. Drumul până la școală îl parcurge în
15 minute. La ce oră ajunge Andrei la școală?
a. 8.00

b. 7.40

c. 7.45

d. 7.50

17. În interiorul cercului sunt scrise numere impare. Care este figura geometrică în care se
află cincimea sumei acestor numere?

3, 9, 5
1, 7

a.

4

b.

……………..

5

c.

……………..

6
……….............

18. Prețul alimentelor este afișat în tabel . Mama cumpără : 2 kg ceapă, 3 kg de roșii și 2
de castraveți, iar bunica cumpără: 1 kg de ceapă, 5 kg de cartofi și 5 kg de morcovi.
Cine a cheltuit mai mult? Argumentează !
1 kg ceapă

3 lei

1 kg castraveți

6 lei

1 kg roșii

5 lei

1 kg morcovi

2 lei

1 kg cartofi

4 lei

„Orice lucru bine făcut, rezultatul unui proiect bine gândit”
Prof. Georgeta Plăcintar
Prof. Pop Daniela
Grădinița cu P.P ”Lumea Copiilor” Cluj-Napoca

În această societate modernă omul trebuie să fie flexibil şi creativ pentru a se adapta
unor condiţii şi cerinţe de muncă permanent redefinite de avansul tehnologiilor, de schimbarea
relaţiilor de putere şi de schimbările normelor care definesc cultura organizaţiilor. Familiile
sunt configurate diferit (creşte procentul familiilor monoparentale), oamenii se mută dintr-un
loc într-altul, iar societatea trece de la modul de viaţă tradiţional la era informaţională bazată
pe servicii.
Pornind de la citatul celebru al marelui scriitor romantic francez Victor Hugo prin care
afirmă că “ Fiecare copil pe care-l instruim este un OM pe care-l câstigăm ”, am putea
spune că educând, ne propunem formarea unor oameni cu virtuţi caracteristice perioadei
istorice, căci, a educa" - inseamnă "a conduce" deci a îndruma într-un scop anumit. A conduce
undeva nu e de ajuns, destinația este ADEVĂRUL, BINELE, FRUMOSUL.
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Idealul educaţional al şcolii româneşti este întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile
democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti şi contribuie la păstrarea identităţii naţionale.
De aceea, în vederea atingerii acestui ideal, educaţia este concepută ca o rezultantă a acţiunii
sistemice, interdisciplinare.
Schimbările care au loc în plan social şi educaţional impun o altă regândire a
demersului educativ, impusă de nevoia de a găsi şi de a concepe noi strategii şi resurse pentru
a crea premisele personalităţii unui om pregătit, capabil să se adapteze într-o societate aflată în
schimbare. Proiectarea activității didactice este impusă de cerința creșterii calității și eficienței
pedagogice, economice și sociale a acestei activități, știut fiind faptul că proiectarea este o
condiție esențială a teoriei generale a acțiunii eficiente, care evidențiază că orice lucru bine
făcut, este rezultatul unui proiect bine gândit. După cum remarca R. Ausubel, proiectarea
constă în efectuarea unor operații de construcție și organizare anticipativă a obiectivelor,
conținutului, strategiilor de dirijare a învățării, a probelor de evaluare și, mai ales, a relațiilor
dintre acestea.
În mod tradițional, prin proiectare pedagogică se înțelege programarea materiei de
studiu pe unități de timp și de activitate, a planului calendaristic, a sistemului de lecții,
elaborarea planului de lecții etc..
Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul educatoarei căpătând noi valenţe, depăşind
optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.
În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, educatoarea devine un coparticipant
alături de preşcolari la activităţile desfăşurate. Ea însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre
cunoaştere.
Nevoile şi cerințele copiilor pe scena educaţională cer dascălilor o schimbare radicală
a mentalităţii, a abordării creative, a tematicilor propuse pe nivele de vârstă prin folosirea
metodelor interactive de grup sau individuale. Activităţile pentru copii trebuie să aibă un
caracter spontan şi să contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Metodele
interactive de grup reprezintă un început, o schimbare, o noutate. Ele nu sunt lecţii model, ci
propuneri pentru o bază practică, oferind un sprijin real copilului.
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 copilului. Acest fapt a confirmat în
momentul în care am început să utilizăm mai frecvent unele metode activ – participative care
au fost foarte îndrăgite şi de copii.
Calea de învăţare pe care copilul o parcurge este determinată de metoda folosită. Zilnic
în joaca micuțului se poate observa o lume numai a lui care aduce comportamente, teme, idei
şi probleme absolut noi în dezbatere. Prin metodele interactive de grup, copiii îşi exersează
capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi
de adult.
„Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai
personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce
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asigură o participare mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de
stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.”(IOAN CEREGHIT 1997)
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.
Specific metodelor interactive de grup este faptul că promovează interacţiunea dintre
minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate
evidente.Interactivitatea presupune atât cooperare cât şi competiţie în cadrul căreia individul
colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun.
Metoda de predare-învăţare reciprocă presupune o strategie de învăţare prin studiu
pe text/imagine pentru dezvoltarea comunicării copil-copil şi experimentarea rolului
educatoarei şi are avantajul de a fi o strategie de învăţare care stimulează şi motivează, dezvoltă
tehnici de muncă intelectuală, capacitatea de exprimare şi capacitatea de ascultare activă.
Pentru a-i familiariza pe copii cu această metodă, am aplicat-o iniţial în cadrul
activităţilor liber-creative în etapa de dimineaţă , în sectorul BIBLIOTECĂ. Activitatea s-a
desfăşurat asfel:ca material didactic, la dispoziţia copiilor au fost puse patru imagini de acelaşi
fel, pentru fiecare membru al grupului, reprezentând papagali.
Toţi membri grupului au fost solicitaţi să intuiască conţinutul imaginii, apoi a fost
stabilită strategia de lucru pentru fiecare în parte.
Primul copil(rezumatorul) a „citit” imaginea, a alcătuit propoziţii despre elementele
„citite” în imagine şi a rezumat conţinutul ilustraţiei.
Exemplu:
„Papagalii sunt păsări cu pene frumos colorate: galben,verde, albastru. Ei zboară printre
crengile copacilor ciripind veseli. Unii dintre ei învaţă chiar să vorbească. „
Al doilea copil(întrebătorul) a adresat o serie de întrebări despre imaginea ce trebuie
clarificată.:
-

Unde trăiesc papagalii?

-

Trăiesc în grup sau singuri?

-

Cu ce se hrănesc?

-

Cum pot fi învăţaţi să vorbească?
Copilul al treilea (clarificatorul) clarifică aspectele mai importante solicitate prin

întrebări de către întrebător: ” Papagalii sunt sociabili, trăiesc în grup, se hrănesc cu seminţe
şi pot fi învăţaţi să vorbească repetându-le acelaşi lucru de nenumărate ori.”
Al patrulea copil (prezicătorul) dezvoltă predicţii cu ce se poate întîmpla in
continuare: „Papagalii îşi fac cuiburi , depun ouă din care ies puii care sunt hrăniţi de părinţii
lor.”
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Evaluarea activităţii a fost realizată prin crearea unei povestiri , a cărei personaje au
fost animale de companie, povestire ilustrată în forma unor benzi desenate.
Am utilizat aceeaşi metodă de predare-învăţare reciprocă, care era acum familiară
copiilor şi am aplicat-o în cadrul activităţii de educarea limbajului, cu tema „CEI TREI
PURCELUŞI „-povestire.
In prima etapă , activitatea s-a desfăşurat frontal, copiilor fiindu-le prezentat un DVD
al Infomedia Pro cu filmul şi textul povestirii. După vizionarea filmului, copiii au fost
repartizaţi în cele patru grupe reprezentând cele patru situaţii de învăţare, le-au fost distribuite
ecusoane şi imagini din poveste pentru fiecare grup.
Rezumatorii au făcut rezumatul textului:
1. Purceluşii se joacă în pădure;
2. Fratele mai mic propune construirea caselor;
3. La sosirea îngheţului încep construirea caselor;
4. Lupul îi vizitează pe rînd şi toţi reuşesc să se salveze în casa cea trainică a fratelui
mai mic;
5. Lupul este pedepsit;
Întrebătorii au formulat întrebări:
1. Unde se jucau purceluşii?
2. De ce nu au dorit purceluşii să locuiască împreună de la început?
3. De ce a dorit lupul să-i mănânce pe purceluşi?
4. De ce nu au ascultat de sfatul fratelui mai mic?
Clarificatorii au oferit răspunsuri întrebărilor puse de copii şi au căutat să evidenţieze
trăsăturile morale ale personajelor prezentate în poveste:
1.

În pădure , pentru că acolo aveau hrana mai bogată;

2.

Pentru că erau jucăuşi şi nu prea harnici;

3.

Pentru că lupului îi place carnea de purceluşi ;

4.

Pentru că erau neascultători şi gălăgioşi

Prezicătorii, cu ajutorul educatoarei care orientează copiii în formularea predicţiilor cu
referire la povestire , prin intermediul următoarelor întrebări:
-Cum aţi fi dorit să se desfăşoare momentele acestei povestiri?
-Care aţi fi vrut să fie finalul acestei povestiri?
Prezicătorii, analizând textul, au formulat următoarele variante:
1. Aş fi dorit ca lupul să-i fi mâncat pe toţi purceluşii.
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2. Aş fi dorit ca ei să locuiască împreună de la început.
3. Pedeapsa lupului este prea uşoară .
Ca modalitate de fixare a cunoştinţelor şi evaluare, am utilizat dramatizarea povestirii.
O altă metodă activă de grup , utilizată ca modalitate de evaluare a cunoştinţelor în
cadrul activităţilor de educaţie pentru societate, a fost „TURNIRUL ÎNTREBĂRILOR".
Această metodă a stimulat capacitatea copiilor de a formula întrebări, de a analiza şi sintetiza
textul, de a descrie, de a răspunde şi de a evalua. A stimulat de asemenea lucrul în echipă,
cooperarea, competiţia constructivă şi recunoaşterea calităţilor copiilor.
TEMA ACTIVITĂŢII: „IONICĂ-MINCINOSUL”-lectura educatoarei. Copiilor
le-a fost prezentată povestirea.Colectivul de copii a fost organizat în grupuri. Grupurile au
concurat câte două, formulând şi adresând întrebări din conţinutul povestirii. Astfel, două
grupuri au analizat, povestit şi prezentat începutul povestirii până la momentul stabilit de
educatoare. Celelalte două grupuri au analizat partea a doua a povestirii, până la sfârşitul ei.
Pentru ca activitatea în grupuri să se desfăşoare cu plăcere, le-au fost atribuite roluri:
Povestitorii, Isteţii, Curioşii, Înţelepţii, pentru care au fost utilizate accesorii atractive-coroniţe,
medalioane etc. Întrebările adresate de membri grupurilor au urmărit:
-să-şi aprecieze propriul comportament şi pe cel al personajelor din poveste;
-să-şi manifeste dezacordul faţă de atitudinile negative;
-să-şi evalueze comportamentul în raport cu normele sociale;
Exemplu de întrebări formulate de grupuri:
G1.-Cum se numeşte povestea?
-Care sunt personajele povestirii?
-Ce i-a cerut Ionică tatălui său?
-Ce l-a îndemnat tatăl lui Ionică să facă în schimbul opincilor?
G2.-Unde se ascundea băiatul?
-Ce făcea în acest timp?
-Ce răspuns îi dădea Ionică tatălui său?
G3 -De câte ori îl trimite tata pe Ionică să vânture grâul?
-Ce a fost ascuns în grâu?
-De ce nu i-a dat tatăl opincile copilului?
G4 -Cum s-a comportat Ionică?
-Ce învăţăminte desprindem din poveste?
-Ce se întâmplă dacă minţim? Dar dacă spunem adevărul?
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După ce „TURNIRUL ÎNTREBĂRILOR” s-a încheiat, copiii au susţinut o discuţie
colectivă despre normele morale pe care trebuie să le respecte fiecare şi au oferit alte exemple
de povestiri în care au fost evidenţiate minciuna şi adevărul.
Utilizarea metodelor active de grup îţi oferă trăiri şi satisfacţii pedagogice pe care le
împărtăşeşti cu copiii.
După fiecare metodă aplicată, se pot obţine performanţe pe care copiii le percep şi-i fac
responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare.
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Crăciunul, premisă a dezvoltării moralei creştine la preşcolari
Prof. înv. Preșc Ranga Gabriela
Prof. înv. preșc Stăiculescu Roxana
Grădinița cu P.P. Lumea copiilor, Cluj- Napoca
Într-o analiză a evoluţiei societăţii umane, a democraţiilor moderne, pornind în evoluţia
lor de la state tradiţionale monarhice la statele cu organizare democratică, chiar şi cele
neprezidenţiale, se menţiona că statele Uniunii Europene au uitat de tradiţii sau mai precis leau scos din conduita cotidiană a cetăţeanului citadin, omul care se pierde în anonimatul
mulţimii şi care sub aşa zisa umbrelă a acestui anonimat poate face o mulţime de fapte şi lucruri
pe care într-o comunitate mai mică, în care toţi se cunosc, nu le-ar putea face. Se menţiona de
asemenea că şansa ţărilor nou intrate în această Uniune este faptul că ele se pot salva de acest
lucru negativ, conservându-şi tradiţiile, cultivând respectul faţă de acei înaintaşi care au făcut
lucruri demne de urmat, pentru binele tuturor.
Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele mai multe ori se
promovează kith-ul, adevăratele valori culturale, comori inestimabile ale unui popor încep să
se piardă, să se uite asemeni unei vechi lăzi de zestre: cu toţii ştim că există, dar este acolo în
casa bunicilor de la ţară.
Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor
făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Din cele mai vechi timpuri
religia s-a împletit cu tradiţia , datina şi obiceiurile , pe care omul le-a respectat şi le-a transmis
ulterior prin viu grai din generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi experienţa celor mai
vechi strămoşi ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară , fiind purtătoarele
unor informaţii , a unei experienţe şi înţelepciuni vechi. În secolul XX tradiţiile au început din
păcate să dispară încetul cu încetul , reuşind să se păstreze cu precădere în lumea satului,
acestea fiind adevărate centre de cultură de originalitate, în care ne regăsim rădăcinile şi
autenticitatea.
Câţi dintre tinerii de azi cunosc valoarea unor obiecte, de o rară frumuseţe de altfel, pe
care le privesc cu dispreţ, spunând că sunt „de când era bunica fată ”? Câţi din tinerii de azi
ascultă cu plăcere cântece populare ?
E vina lor că nu pot selecta din tot ce li se oferă, lucrurile de calitate, valoroase din
punct de vedere cultural şi spiritual sau este vina noastră, a dascălilor că, mânaţi de dorinţa de
a le preda cât mai multe cunoştinţe din diferite domenii am uitat să punem accent tocmai pe
ceea ce este mai important: lucrurile ce ne definesc pe noi ca români?
Copiii sunt cele mai sensibile fiinţe, dornice să înveţe, să înţeleagă, să simtă. Vârsta lor
fragedă nu constituie un impediment în abordarea acestei teme, ci, dimpotrivă, un avantaj căci
vom lucra cu nişte minţi şi suflete „nepoluate” încă de alţi factori. Cu multă pricepere, dar mai
ales pasiune, putem inocula copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţiile, obiceiurile şi
folclorul românesc.
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Acest lucru m-a făcut să-mi doresc în munca mea la grupă,cu cei mici,de 5-6 ani, să le
transmit dorinţa şi plăcerea de a afla lucruri interesante despre lumea satului.E știut de toată
lumea că, odată cu adaptarea la viaţa socială a oraşului, cei care provin din mediul rural uită
sau denaturează, adaptează la noile condiţii tot ce înseamnă tradiţional legat de diverse
evenimente. Încearcă să adapteze practicile de sărbătoare tradiţionale la convieţuirea în marile
aglomerări urbane, rezultatul fiind un hibrid ,nu întotdeauna prea reuşit şi care de cele mai
multe ori denaturează evenimentul, ducândul uneori în desuet.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în fiecare colţ din ţară reînvie datini şi obiceiuri
frumoase care-i unesc pe oameni. Cu această ocazie se fac urări de belşug, sănătate, bucurie,
hărnicie. Crăciunul este sărbătoarea Naşterii lui Iisus Hristos, care ţine 3 zile şi aduce în casele
creştinilor obiceiuri şi tradiţii.
Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei fiind ocazia când toţi se reunesc,
părinţi, copii, nepoţi făcându-şi daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei,
cu credinţa că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat. La sate,
îndeosebi sunt păstrate mult mai bine datinile acestei perioade a anului.
Un tip de activitate extraşcolară pe care am desfăşurat-o în grădiniţă cu copiii au fost
serbările tradiţionale de iarnă, în cadrul cărora am încercat să readucem în memoria celor
plecaţi de la sate acea atmosferă specifică perioadei de sărbătorire a Crăciunului. Una dintre
cele mai reuşite mi s-a părut a fi cea cu titlul:”În clacă la gazdă bună” în care decorul
reconstituie interiorul unei camere ţărăneşti, cu laviţe acoperite cu cuverturi ţesute în război,
cu motive florale, din lână şi bumbac colorat natural cu plante, cu icoane pe sticlă agăţate pe
perete, cu ştergare ţesute manual în războiul de ţesut, în culori alb negru. În centrul scenei a
fost aşezată o masă acoperită cu o faţă de masă ţesută în război, de culoare albă, cu dantelă de
mână, specifică sărbătorilor de iarnă- pe masă au fost aşezate farfurii cu cozonaci făcuţi în casă
de către una din bunicile de la ţară ale unui copil, nuci, mere, covrigi; într-un colţ al încăperii
au fost aşezate diferite ustensile folosite la şezătorile tradiţionale, cum ar fi: vârtelniţa, socala,
suveici de ţesut, coşuri de nuiele pentru păstrat lemne pentru soba de încălzit, iar în zona în
care s-au aşezat fetele mai multe furci cu fuioare de lână şi de cânepă şi fusurile aferente, iar
în zona băieţilor coşuri cu ştiuleţi de porumb şi baniţe în care se strâng boabele sfărmate curăţate de pe ştiuleţi.
Desfăşurarea propriu-zisă a şezătorii a constat în existenţa unui cuplu - numit gazde,
care s-au aşezat la masă în aşteptarea colindătorilor şi au aşezat decorul, apoi primele au sosit
fetele care şi-au făcut intrarea cântând un cântec popular - „Văzui lumină-n fereastră”, urmat
de „Lioară-lioară”. Fetele s-au aşezat în acea parte a încăperii destinată lor, tradiţia populară
nepermiţînd amestecarea tinerilor dea-valma. După ce au făcut urările specifice, fetele s-au
apucat de lucru, aşteptând sosirea flăcăilor care intră pe un fond de tropăieli specifice. După
salutul tradiţional - ”Bună sara, bună sara!” urmând un schimb de replici satirice numite
strigături, între grupul de fete şi feciori, ca de exemplu:”Feciorii cu pană-n clop/ Nu ştiu lega
nici-un snop/ Tăt îl leagă şi-l dezleagă/ Până nu-i de nici o treabă” , în care fiecare grup
satirizează unele „metehne” ale adversarilor, umorul fiind pentru comunităţile rurale arhaice o
modalitate de sancţionare coercitivă, neviolentă, a tarelor existente în orice tip de convieţuire.
În final, fiecare grup este răsplătit pentru colindele interpretate, răsplata constând în mere, nuci,
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cozonaci şi covrigi. Încheierea şezătorii s-a realizat şi printr-un dans popular cu muzică
populară autentică.
Pentru o bună înţelegere a mesajului acestei şezători, am făcut împreună cu grupa de
copii mai multe documentări prin: vizite la secţia de etnografie a Muzeului Satului din Cluj,
cu scopul de a vedea cum arată un interior ţărănesc, obiectele tradiţionale utilzate în gospodăria
ţăranului; vizite la Biblioteca „O.Goga” și "Academia de muzică G Dima", unde au vizionat
materiale filmate aflate în arhiva bibliotecii dar şi albume de etnografie, artă populară
tradiţională specifică zonei.
Tot în scopul familiarizării copiilor cu tradiţiile creştine rurale din zona Clujului, am
făcut o excursie la casa unor bunici ai unui copil, unde copiii au fost serviţi cu cozonac
tradiţional făcut în casă şi unde au putut admira în gospodăria celor doi bătrâni o mulţime de
unelte tradiţionale, pe care începem să le vedem din ce în ce mai rar, de cele mai multe ori doar
ca exponate de muzeu. Un fapt remarcabil şi inedit în acelaşi timp, a fost asistarea la modul
în care se desfăşoară acţiunea de ţesut în război a unei părţi dintr-o cuvertură, bunica- respectiv
gazda noastră - demonstrându-le copiilor toate etapele de execuţie, copiii văzând pe viu
utilitatea socalei şi a ţevilor şi suveicii, precum şi a lânei toarse din caierul de lână. Am fost
invitaţi de asemenea să vizităm „casa bună” sau ”de din sus” cum se spune în zonă acelei părţi
mai arătoase a casei, compusă din 2-3 camere, în care am văzut paturile „rânduite „lângă perete
, cu pernele stivuite una peste alta în rânduri simetrice, cu feţe de pernă brodate manual şi
„scrobite” cu îngroşală de făină şi nu cu apret din comerţ, cu masa acopirită cu faţă de masă
ţesută în război şi sub fereastră aşezată laviţa-versus colţarul modern-întotdeauna cu faţa spre
uşă, ca cel care se aşează la masă să aibă o bună vizibilitate asupra oricui intră în cameră , iar
la capătul patului aşa numitul „lădoi”, în care se păstrează zestrea fetelor, adică „şterguri”prosoape, ”lipideuri”-cearşafuri, ”cămeşi”-bluze de corp,” poale”-fuste,” nădragi”-pantaloni,
”zadii”-şorţuri, ”cârpe de păr”-baticuri, ”laibăre”-veste, ”cuşme”-căciuli, ”clopuri”-pălării,
fiecare membru al familiei cu lădoiul lui, neamestecându-se lucrurile”muiereşti” cu ale
„omului”-bărbatul din casă. Copiii au fost fascinaţi de toate cele văzute, mulţi dintre ei neavând
bunici sau rude la ţară, nefiind familiarizaţi cu astfel de activităţi.
Toate aceste activităţi sunt la rândul lor acţiuni mai ample ale unui program de
activităţi extracuriculare, desfăşurate pe parcursul unui an şcolar, pentru a le oferi copiilor
posibilitatea de a afla lucruri inedite. În această lume a calculatorului, în care totul sau aproape
totul a ajuns să se facă mecanic, în care tot mai mulţi părinţi nu mai ştiu „ pe de rost” multe
poveşti, ei bine, acum mai mult ca oricând e timpul să valorificăm la maximum poveştile şi
povestirile în cadrul activităţilor din grădiniţă, poveşti tradiţionale spuse de bunicii copilăriei
noastre, prin viu grai şi nu citite ca un robot dintr-o carte cu imagini.
Faceţi ca amintirile copilăriei să fie legate de evenimente frumoase petrecute în familia
tradiţională,în care există şi mama şi tata şi moşul şi baba –bunicii copiilor- şi în care fiecare
dintre aceştia îşi are rolul lui, ca o rotiţă într-un mare angrenaj, care dacă se strică influenţează
buna funcţionare a acestuia; munciţi ca şi când nu a-ţi trăi decât pentru puii aceştia de om , şi
sădiţi-le în suflet numai lumină şi dragoste ,căci aşa cum spunea Marin Preda: „Dacă dragoste
nu e , nimic nu e”.
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Explozia stelară – metodă interactivă aplicată în activităţile de protejare a
mediului înconjurător
Educ. Mitrofan Margareta,
Grădiniţa cu P. P. nr. 13 Huşi, jud. Vaslui
„Suntem mai mici decât vasta natură
Dar şi mai mari când ne contopim cu ea”
M. Preda
Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune operatorie, deci pe
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale
imaginaţiei şi ale creativităţii.
Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite de grădiniţă, de către educatoare în ai sprijini pe copii să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace
prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile copiilor, de a
acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii, transformând în facilităţi interioare,
formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.
„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 probleme şi noi
descoperiri.
Obiectivele urmărite sunt: formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile
descoperite de copii în grup prin interacţiune şi individual pentru rezolvarea unei probleme.
Materialul folosit este o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, tablouri cu
ilustraţii, siluete, tabloul „Explozia stelară”.
Descrierea metodei:
Copiii sunt aşezaţi în semicerc şi propun problema de rezolvat. Pe steaua mare se scrie
sau se desenează ideea centrală.
Pe cele cinci steluţe se scrie cate o întrebare de tipul: CE?; CINE?; UNDE?; DE CE?;
CÂND?, iar cinci copii din grupă extrag câte o întrebare. Fiecare copil din cei cinci îşi alege
câte trei-patru colegi, organizându-se astfel în cinci grupuri.
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CE?
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Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a elabora întrebări corecte precum
şi modul de cooperare şi interacţiune.
Copiii trebuie familiarizaţi cu întrebările de tipul: CE?; CINE?; UNDE?; DE CE?;
CÂND?
Metoda se aplică corect dacă se respectă etapele de utilizare:
-

Fiecare tip de întrebare se scrie cu altă culoare pentru a fi reţinută cu uşurinţă;

-

Întrebările copiilor se înregistrează în „Portofoliul Exploziei stelare”;

-

Copiii pot confecţiona, desena stele de diferite mărimi în alte activităţi;

-

Educatoarea poate crea jocuri, exerciţii utilizând întrebările elaborate de copii;

Se utilizează în activităţi cum sunt: lecturi după imagini, convorbiri, povestiri, jocuri
didactice, activităţi matematice, poezii, în activităţi de evaluare.
Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor. La expirarea timpului, copiii revin în
semicerc în jurul stelei mari şi comunică întrebările elaborate, fie un reprezantant al grupului,
fie individual, în funcţie de potenţialul grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund la întrebări
sau formulează întrebări la întrebări.
În cadrul proiectului tematic „Haina verde a Terrei”, am desfăşurat activitatea integrată
„Suferinţele unui pom”, lectură după imagini şi educaţie muzicală cu tema „Copăcelul”.
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Scopul activităţii a fost observarea cauzelor naturale /artificiale poluante; formarea şi
exersarea unor deprinderi de îngrijire, ocrotire şi protejare a mediului înconjurător în vederea
educării unei atitudini pozitive faţă de acesta.
Metoda interactivă utilizată: „Explozia stelară”.
Am format cinci grupe de copii, pe care i-am aşezat la mese diferite, pe care au găsit
jetoane cu ajutorul cărora au formulat întrebări de tipul:
-

Ce fenomen este reprezentat în imagine ?
- Ce s-a întâmplat cu pomul din imagine ?
- Ce ar trebui să facem pentru a ocroti copacii?
- Cine provoacă suferinţa pomilor ?
- Cine ne oferă viaţa (oxigenul) pe pământ ?
- Cine ne poate ajuta să ocrotim pădurea ?
- Unde se pot juca copiii?
- Unde aerul este curat ?
- Unde este bine să plantăm pomi ?
- Când curăţăm pomii de dăunători ?
- Când un pom este fericit ?
- Când copacul revine la viaţă ?
- De ce omul provoacă suferinţa pomilor?
- De ce se ofilesc frunzele copacilor ?
- De ce nu pot vorbii copacii?

Am accentuat latura educativă a activităţii: ca să trăim într-un mediu sănătos, prietenos,
fiecare trebuie să-şi aducă contribuţia (să protejeze, să îngrijească, să conserve valorile
mediului).
Finalitatea activităţii a constituit-o îngrijirea unui pomişor din părculeţul grădiniţei.
Beneficiile metodei:


Este o nouă cale de realizare a obiectivelor programei;



Facilitează crearea de întrebări la întrebări în grup şi individual, pentru rezolvarea
problemei propuse;



Stimulează creativitatea în grup şi individuală;



Dezvoltă şi exersează gândirea cauzală, divergentă, deductivă, inteligenţele multiple,
limbajul, atenţia distributivă;

În conformitate cu didactica modernă, combinarea metodelor active şi interactive în
cadrul unei activităţi duce la o mai mare înţelegere şi asimilare de noi cunoştinţe, la o fixare şi
evaluare mai profundă şi îi motivează mai eficient pe copii să participe la activităţile
desfăşurate.
Bibliografie:


E. Gongea, G. Reiu, S. Breban, „Activităţi bazate pe inteligenţe multiple”.



Ghid metodic: „Metode interactive de grup”, Ed. Arves
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Abordarea activităţilor în formă integrată
Prof. Man Violetta
Grădinița cu P.P. ”Micul Prinț”, Cluj-Napoca
În zilele noastre, se simte din ce în ce mai acut nevoia introducerii în învăţământul de
toate nivelurile a mijloacelor şi tehnicilor moderne, care au drept scop sprijinirea cadrelor
didactice şi a copiilor în învăţare.
1. Predarea integrată a cunoştinţelor – stategie modernă de organizare a conţinuturilor.
Între experienţele consacrate de organizare a conţinuturilor învăţământului pot fi
catalogate ca inovaţii abordarea interdisciplinară, predarea integrată a cunoştinţelor,
organizarea modulară, învăţarea asistată de calculator.
Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o metodă, o strategie modernă, iar
conceptul de activitate integrată se referă la o activitate în care se abordează metoda în predarea
– învăţarea cunoştinţelor.
Această manieră de organizare a conţinuturilor învăţământului este oarecum similară
cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectul de învăţământ are ca referinţă nu numai o
disciplină ştiinţifică, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline.
De multe ori se fac confuzii între conceptele de organizare interdisciplinară şi
organizare integrată. Din punctul de vedere al cunoaşterii, deosebirea dintre cele două constă
în aceea că interdisciplinaritatea identifică o componentă a mediului pentru organizarea
cunoaşterii, în timp ce integrarea ia ca referinţă o idee sau un principiu integrator care transcede
graniţele diferitelor discipline şi grupează cunoaşterea în funcţie de noua perspectivă, respectiv
temă.
În pofida unor experienţe întreprinse şi a numeroase reuniuni, colocvii şi conferinţe
internaţionale ce i-au fost consacrate, predarea integrată a cunoştinţelor nu poate fi definită
uşor şi nici suficient de riguros în acelaşi timp. Aceasta datorită faptului că este o noţiune
dinamică care suferă mereu modificări.
Termenul utilizat cel mai frecvent este cel de predare integrată a ştiinţelor: această
denumire vrea să sugereze faptul că este o strategie ce presupune reconsiderări radicale nu
numai în planul organizării conţinuturilor, ci şi în „ambianţa” predării şi învăţării.
Predarea integrată a ştiinţelor se fundamentează pe două sisteme de referinţă:
-

unitatea ştiinţei;

-

procesul de învăţare la copil.

Ideea despre unitatea științei se bazează pe postulatul că universul însuşi prezintă o
anumită unitate care impune o abordare globală. În concepţia unor specialişti această viziune
unificatoare asupra ştiinţei se va solda cu un cod de legi şi teorii logice legate între ele, ce vor
explica ansamblul fenomenelor. În virtutea celuilalt sistem de referinţă – particularităţile
procesului de învăţare la copil – se consideră că, cel puțin în fazele inițiale, acesta are tendința
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naturală d e a aborda realitatea întrun demers global asemănător ( păstrând proporţiile desigur)
celui al omului de ştiinţă, fără să separe şi să includă cele constatate în domenii disparate.
Constatările și experimentele în domeniu recomandă integrarea predării științelor ca un
fel de principiu natural al învăţării.
Predarea integrată a cunoscut o extensie relativ rapidă, în primul rând datorită faptului
că răspunde unor preocupări privind natura ştiinţei. Predarea integrată se dovedeşte a fi o
soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, tehnologia.
2. Activitatea integrată în grădiniţă.
În învăţământul modern este tot mai evidentă necesitatea instruirii integrate. Prin
abordarea activităţilor în formă integrată, educatoarea organizează învăţarea ca un regizor, un
moderator, ajutându-i pe copii să înţeleagă, să accepte şi să stimuleze opinii personale, emoţii,
sentimente, să fie parteneri în învăţare. Desfăşurând activităţi integrate, copilul are posibilitatea
de a-şi exprima păreri personale, de a coopera cu ceilalţi în elaborarea de idei noi, în rezolvarea
sarcinilor, în argumentare, devenind mai activ şi câştigând mai multă încredere în sine.
Prin aceste activităţi se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, pe formarea de
competenţe practice, pe latura calitativă a formării, pe feed-back-ul pozitiv, pe măsurarea şi
aprecierea competenţelor. Se cultivă independenţa, deschiderea spre inovaţie, emoţiile
pozitive, autocontrolul.
În acest context voi exemplifica printr-o activitate la grupa mare, încadrată în tema
anuală de studiu: „Cine sunt/suntem”, avînd ca subtemă: „Universul copilăriei”, cu secvenţa
„Ziua de naştere a colegului meu”.
Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, am stabilit cu claritate obiectivele
şi conţinuturile activităţilor şi pe baza acestora am gândit un scenariu al zilei.
Obiective:
- să ia parte la discuții scurte și să-și asume responsabilități în microgrupul
face parte;

din care

- să întrebe și să răspundă la întrebările educatoarei;
- să identifice semnificația unui mesaj scurt, pe teme familiare rostit clar și rar;
-să respecte poziția corectă a corpului în timpul activității, pentru o bună coordonare
oculo-motorie;
-să lipească corect, să trateze suprafețe realizând decorațiuni ce simbolizează coifuri
pentru petrecere.
Întâlnirea de dimineață se realizează cu scopul de a trezi interesul copiilor pentru tema
propusă în ziua respectivă, şi anume aniversarea zilei de naştere a unui coleg.
Activitatea se desfăşoară frontal şi pe echipe, în activităţi dirijate şi pe arii de stimulare
şi se finalizează cu petrecerea de sărbătorire a colegului lor. În felul acesta, întregul program
al zilei reprezintă un tot, un întreg, cu o organizare şi o structurare a conţinuturilor menite să
elimine departajarea pe discipline. Activitatea se realizează prin joc, dar nu un joc întâmplător,
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ci unul organizat în care copilul are prilejul să exploreze medii diferite şi să îndeplinească
sarcini fie individual, fie în grupuri mici.
Centrele de interes:
-Biblioteca – „La aniversare”(citire de imagini)
- Artă – pictură – „Chipul prietenului meu”
- Joc de rol – „Decorăm biscuiți pentru petrecere”; „Aranjăm o masă festivă”
- Joc de construcții – „Jucării pentru prietenul meu”
Activități dirijate:
- Domeniul limbă și comunicare: - convorbire „Ziua de naștere a colegului meu”
- Domeniul om și societate - activitate practica : ” Coifuri pentru petrecere”
Acest tip de activităţi demonstrează faptul că metoda predării integrate nu poate fi
abordată fără referire la predarea tematică care are la bază transmiterea cunoştinţelor grupate
pe subiecte sau unităţi tematice. Predarea tematică se concretizează printr-o planificare pe
termen lung sau scurt care reflectă relaţiile dintre tema propusă, domeniile de cunoaştere şi
ariile de stimulare.
Orarul zilnic trebuie să ilustreze echilibrul dintre perioadele active şi momentele de
odihnă. Copiii trebuie să învețe să crească într-o manieră integrată. Fiecare etapă de dezvoltare
este srâns legată de celelalte. Atunci când copiii îşi satisfac interesele, ei învaţă să acumuleze
informaţii şi să tragă propriile concluzii în legătură cu acestea. Capacitatea lor de asimilare nu
se va separa de conţinutul materiilor, ele au loc simultan. Învăţarea se bazează astfel pe
interrelaţionare şi integrare.
Tematica este astfel realizată încât, prin metoda predării integrate, copiii să participe,
să se implice cât mai mult, atât efectiv cât şi afectiv, prin antrenarea unor surse cât mai variate,
prin prezentarea conţinutului cu ajutorul experienţelor diverse, exersării tuturor analizatorilor,
al învăţării prin descoperire.
Cultivarea la copii a trăsăturilor cum ar fi curiozitatea, admiraţia, imaginaţia, gândirea
critică, spontaneitatea şi plăcerea în experienţe estetice se realizează pe calea predării grupate
pe subiecte sau unităţi tematice, aşa-numita predare tematică.
Mi s-au părut interesante următoarele teme pe care le-am planificat pentru desfăşurarea
unor asemenea activităţi:


NATURA – cu secvenţa – „Comorile mele”

Din toate timpurile copiii şi-au adunat lucruri mărunte, care li s-au părut frumoase şi
importante pentru ei. Noi adulţii trebuie să preţuim şi să acordăm atenţie micilor „comori” ale
copiilor. Ei au nevoie de această libertate pentru a învăţa să aprecieze lucrurile. „A aduna
comori” înseamnă a umbla prin lume cu ochii deschişi, a te bucura de lucrurile frumoase, a
cerceta, a-ţi aminti şi a învăţa, înseamnă a-ţi păstra şi îngriji lucrurile.
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„Comorile mele” este o temă pe care am realizat-o prin imagini, povestiri, cântece,
exerciţii ritmice şi jocuri. Copiii şi-au adus în grădiniţă „comorile proprii”, pe care le-au arătat
celorlalţi, au povestit despre ele şi au spus de ce aceste lucruri sunt importante pentru ei. Cu
ocazia plimbărilor am colecţionat împreună lucruri interesante şi frumoase.


VREMEA – cu secvenţa – „Lumină şi întuneric”

Prin această temă am spijinit copiii în înţelegerea acestor aspecte. Am discutat despre
ciclul zi-noapte, despre Pământ şi Univers încercând astfel să diminuăm până la eliminare
sentimentul de teamă de întuneric, caracteristic majorității copiilor. De aceea, prin
experiențele, jocurile, exercițiile senzoriale și activitățile creative pe care le-am desfăşurat am
determinat copiii să acumuleze experienţă în orientarea în spaţiu pe întuneric, să acumuleze
noi informaţii, să-şi dezvolte priceperi şi deprinderi.


CULORILE – cu secvenţa – „Peste tot sunt culori”

Pentru realizarea acestei teme am aşezat pe o masă acoperită cu o faţă de masă albă
diverse lucruri: nuci, paie, flori, fructe, pene, sticluțe, condimente, nasturi, fire de lână, tuşuri;
am pregătit jetoane colorate, coli de carton pentru experimente. Copiii au comparat culorile şi
nuanţele, au spus ce simt în legătură cu culorile, au manipulat obiectele, încercând să le descrie
exact folosind comparaţii, au experimentat modul în care obiectele se potrivesc unui anumit
fond. Discuţiile cu copiii m-au ajutat să descopăr ce culori preferă copiii, ce afinităţi au. Am
confecţionat un album cu fotografii colorate din viața copiilor. Tema am abordat-o prin joc şi
experimente. Copiii au fost încurajaţi să folosească culorile în pictură, desen, modelaj, dar să
le şi descopere în diversitatea obiectelor din jur.


LINIŞTEA – cu secvenţa – „Liniştea sărbătorilor de iarnă”

Perioada premergătoare Crăciunului şi Anului Nou este o etapă în care oamenii se
regăsesc, se bucură unii de alţii, în care familiile se reunesc şi petrec în linişte şi bucurie. Însăşi
natura este parcă mai calmă, mai liniștită. Mesajul de bucurie senină a Crăciunului poate fi
simţit şi în grădiniţă. Pregătirea sărbătorii, reînvierea obiceiurilor caracterizează poate mai mult
ca în altă perioadă, viaţa grădiniţei. Liniştea am descoperit-o prin atenţie, ascultare, bună
purtare şi prietenie între copii. Copiii au întâlnit liniştea în relaţiile cu ceilalţi, în
comportamentul atent şi înţelegător. Bucuria seninătăţii şi prieteniei am descoperit-o şi prin
armonizarea estetică a încăperilor.
3. Concluzii
Specialiştii consideră că învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin această predare
tematică (integrarea conţinuturilor), care sprijină dezvoltarea concomitentă a unor domenii, în
loc să se concentreze pe un aspect izolat, lucru nefiresc pentru dezvoltarea copilului.
Predarea tematică presupune integrarea diferitelor discipline prin elaborarea unei idei
interesante care se leagă de mai multe domenii. Ea se face în aşa fel încât să reflecte legăturile
dintre mai multe discipline şi legăturile acestora cu viaţa.
În urma celor studiate şi pe baza propriei experiențe, pot fi așadar de acord cu
specialiştii care consideră că datorită particularităţilor de vârstă din învățământul preșcolar,
structura demersurilor de predare şi învăţare se bazează pe integrarea completă a cunoştinţelor.
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Stimularea inteligenței copilului preșcolar prin jocuri didactice
Prof. Nicolae Simona Oana
Grădinița “Tudor Vladimirescu” Craiova

Dintre toate aptitudinile omului, caracteristica cea mai specific umană este inteligenţa,
dat fiind că transform omul biologic în homo sapiens.Totuşi inteligenţa nu este un lucru
material, ci un concept abstract, fiind dificil de definit. Putem spune că se analizează
manifestările intelgenţei, comportamentele “inteligente”, dar nu inteligenţa însăşi. Inteligenţa
a fost definită şi studiată de fiecare şcoală psihologică după postulatele generale ale concepţiei
despre om.Psihologia inteligenţei este strâns legată de conceptual diferenţelor individuale în
privinţa “trăsăturilor” mentale şi a dezvoltării instrumentelor de analiză. De-a lungul istoriei,
conceptual de inteligenţă s-a schimbat mult.
Teoria lui Gardner cu privire la inteligenţele multiple poate fi baza unei metode de
receptare a cunoştinţelor din mai multe domenii, măcar opt inteligenţe din cele găsite de el
putând fi punctele de plecare în asimilarea informaţiilor dorite. Cunoscând profilul de
inteligenţă al elevilor, punctele tari “si cele slabe”, se pot stabili cu uşurinţă strategiile didactice
de diferenţiere şi individualizare. Putem da sarcini de lucru diferite pentru cele opt tipuri de
inteligenţă, care să ducă la îndeplinirea aceluaşi obiectiv, acoperind prin instrucţiuni variate
cât mai multe tipuri de inteligenţă. După fiecare lecţie elevul iese imbogăţit în spirit, cu un
orizont de cunoaştere mai larg, capabil să cunoască şi să se cunoască mai profund. Utilizarea
caracteristicilor preşcolarului duce la un proces de învăţare realizat cu mai multă uşurinţă şi
placere.
A proiecta şi realiza anumite activităţi având în vedere inteligenţele dominante ale
elevilor sunt subiecte de mare interes ştiinţific de specialitate, psihopedagogic şi metodic
pentru toţi partenerii educaţionali, pentru şcoala românească de azi şi de viitor.
În educaţia timpurie, o lucrare de un real interes pentru practică este reprezentată de
volumele autoarelor Sivia Breben, Georgeta Ruiu, Elena Gongea, “Avtivităţi bazate pe
inteligenţe multiple”, publicate la Editura Reprograph, în Craiova, în anul 2002.
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Autoarele identifică în aceasta caracteristicile tipului de inteligenţă la copii de vârstă
preşcolară, făcând şi unele recomandări pentru tipuri de acivităţi cu cei care au tipul respective
de inteligenţă predominantă.
O contribuţie însemnată, cu aplicaţii interesante în domeniul preşcolar, se datorează
Lindei Silverman care a elaborate o teorie confirmată prin numeroase experimente practice, în
care se precizează doua forme perfect distinct de inteligenţă: visual – spaţiali şi auditiv –
sevenţialii, adică cei acre utilizează cu predirecţie emisfera dreaptă cerebral în procesul gândirii
(vizualii) şi cei ce utilizează cu preponderenţă emisfera stângă cerebral (secvenţialii).
Datorită pregnanţei imediatului, obiectualul în viaţa copiilor la vârstă preşcolară, mulţi
dintre aceştia reacţionează pozitiv la utilizarea unor materiale gândite pentru vizual spaţali.
Teoria lui Spearman despre cele două tipuri de inteligenţă poate fi corelaţă oarecum cu
inteligenţa lingvistică şi visual spaţială ale lu Gardner, iar de aici rezultă că putem utiliza multe
din materialele create potrivit teoriei acesteia şi pentru preşcolarii care au aceste inteligenţe ca
inteligenţe predominante.
Pentru dezvoltarea inteligenţei la vârste timpurii, o abordare sistemmatică presupune
mărirea copilului la mediul înconjurător, pentru creşterea cantităţii de materiale
informaţionale, precum şi exersarea operării cu concepte, clasificărilor, generalizărilor, a
rezolvării de probleme. Prin restructuarea unor aspecte ale proceselor psihice, nu poate rezulta
decât o îmbunătăţire generală a factorilor de inteligenţă, chiar dacă nu proporţionalăcu efortul
depus. Trebuie luate în calcul de asemenea creşterea autonomiei preşcolarului şi a
interacţiunuilor sociale ale acestuia. Cu cât problemele la care este expus ca şi persoană
responabilă pentru rezolvarea lor (în cadrul jocurilor, situaţiilor din viaţa reală supervizat de
adult) îşi sporesc frecvenţa şi complexitatea, cu atât acesta este nevoit să construiască şi
restructureze, deci să evolueze în plan psihic. Formularea ludică a experienţelor şi urmărirea
intereselor preşcolarilor îi ajută să utilizeze procesele psihice într-o manieră pozitivă,
motivată, într-o direcţie a dezvoltării conform obiectivelor deduse din idealul educaţional
modern. Practica şi experienţa acumulate în decursul activităţii cu preşcolarii mi- au
demonstrat importanţa acţiunii convergente a tuturor factorilor educaţionali în achiziţionarea
de cunoştinţe, fapte, relaţii, realizate prin contactul direct, nemijlocit al copiilor, cu obiectele
şi fenomenele din natură şi societate, în vederea formării unei personalităţi armonioase.
Programa activităţilor instructiv- educative în grădiniţa de copii are structurare atât obiective
privind informaţia, cât şi obiective privind operaţiile gândirii, cum ar fi calsificarea, urmărirea
conştientă a unor transformări şi formularea de predicţii cu privire la obiective, fenomene,
rezolvarea de probleme etc. Acestea au devenit cu atât ai importante prin centrarea noului
curriculum naţional pe competenţe. Denumirea jocurilor, formularea obiectivelor la începutul
fiecărei activităţi într-o formă accesibilă copilului, precum şi, la preşcolari mai mari,
autoevaluarea îndeplinirii acestora la final ajută la conştientizarea activităţilor depuse, a
informaţiilor şi competenţelor exersate. După cum propune şi H. Gardner, rezultate bune se
pot obţine printr-o evaluare contextualizată: - “omniprezentă, profesorii şi elevii sunt tot timpul
în curs de evaluare”, “Trebuie concepute metode şi instrumente care să faciliteze o evaluare
sistematică, regulată şi utilă.” Unora, instrumentele adaptate fiecărui tip de inteligenţă, chiar
dacă sunt uşor de descries lise pot părea greu de realizat. Totuşi evaluarea astfel realizată este
în beneficiul preşcolarului, care independent de ierarhia în cadrul colectivului, va afla care sunt
punctele forte (cum să le valorifice), precum şi cele mai puţin bune (cum trebuie ameliorate).
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În urma ameliorării teoriei inteligenţelor multiple, la sfârţitul anului se poate realiza un
raport de cercetare, în care sunt trecute profilurile de inteligenţă ale copilului. Pe baza acestora
se fac recomandări în legătura cu activităţile care ar trebui desfăţurate acasă, la şcolă şi în
comunitate. Acestă viziune privind realizarea evaluarea se potiveşte cu viziunea asupra
şcolarizării axate pe individ. “Sunt total în favoarea unui curriculum riguros într-o şcoală
bazată pe individ; cer doar o paletă mai largă de opţiuni privin curriculumul ” (H. Gardner).
Jocul didactic este o formă de activitate atractivă şi accesibilă copiilor, prin care se
realizează o mare parte din sarcinile educaţionale din gradiniţă.
El este un mijloc de destindere distractiv, de cunoaştere, de însuşire de noi cunoştinţe,
îndeplinând în acelaşi timp şi rolul de şcoală, de formare a interesului – trăsătură importantă a
personalităţii copiilor. La dezvoltarea acestuia contribuie în aceeaşi măsură şi cei doi factori:
familia şi unităţile în care sunt instituţionalizaţi copiii.
În joc copiii trasformă imaginaţia în realitate. Când copilul interpretează un rol, de
pildă, el depune un efort să se asemene tot mai mult cu rolul interpretat.
Ca urmare, interesul este susţinut de efort de concentrare, intrând în joc voinţa. Se naşte
astfel interesul de cunoaştere şi se trezeşte curiozitatea de a şti mai mult. Din lupta dintre interes
şi curiozitate se nasc aptitudinile necesare oricărei profesii.
De aici şi diferenţierea dintre copii, între manifestarea personalităţii lor care se
,,exprimă ca o înzestrare şi organizare de trăsături psihice, ca o dezvoltare a caracteristicilor
proiective şi chiar expresive” .
Îmbinarea în jocul didactic a elementului distractiv cu cel instructiv duce la apariţia
unor stări emoţionale complexe, care stimulează şi intensifică procesele de reflectare directă şi
mijlocită a realităţii.
Jocul didactic rămâne joc numai dacă conţine elemente de aşteptare, de surpriză, de
întrecere, elemnte de comunicare reciprocă între copii.
Valoarea practică a jocului didactic constă în faptul că în procesul desfăşurării lui
copilul are posibilitatea să-şi exerseze priceperile şi deprinderile ce s-au format în cadrul
diferitelor activităţi.
Jocurile didactice sunt un mijloc de influenţare a senzaţiilor şi percepţiilor. La vârsta
preşcolare, de exemplu, copilul distinge cu greu culorile şi nuanţele asemănătoare, indică prin
cuvinte cu destulă dificultate calităţile obiectelor. Se ştie că la această vârstă există tendinţa de
a percepe obiectul în întregime, fără a-i deosebi părţile componente, ca percepţia copilului
preşcolar reflectă în mod inegal însuşirile, se opreşte la detalii şi scapă esenţialul.
În condiţiile jocurilor didactice, copiii sunt puşi în situaţia de a efectua acţiuni
intelectuale complexe. Ei compară şi scot în evidenţă asemănările şi deosebirile dintre obiecte,
analizează, sintetizează şi fac generalizări şi clasificări simple, tinând seama de elementele
specifice şi constante ale obiectelor.
În condiţiile jocului didactic copiii învaţă să recepţioneze, să judece, ei îşi
perfecţionează şi dezvoltă memoria, atenţia şi spiritul de observaţie. Jucându-se, copilul îşi
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concentrează atenţia, face observaţii, stabileşte identităţi şi deosebiri, grupează obiectele după
criterii indicate de învăţător, face clasificări după specii şi gen.
Jocurile didactice mai contribuie şi la formarea sentimentelor intelectuale, stimulează
curiozitatea de a cunoaşte şi plăcerea de a rezolva diferite probleme puse în joc; îl deprinde pe
copil cu respectarea regulilor, cu inhibarea dorinţelor şi a tendinţelor contrare acestora.
Esenţa jocului didactic constă în faptul că această activitate îmbină armonios elementul
de instruire cu elementul de joc; este o activitate care stimulează dezvoltarea tuturor proceselor
psihice; facilitează dezvoltarea vorbirii, gândirii, atenţiei, memoriei, fixează şi consolidează
cunoştinţele, influienţează dezvoltarea personalităţii şi pune în valoare capacităţile creatoare
ale copilului.
,,Jocul – spune A.S.Makarenko – are în viaţa copilului o importanta tot aşa de mare ca
şi activitatea sau munca la adult” .
Prin joc funcţiile senzorio-motorii şi verbale se activează şi se dezvoltă.
,,Jocul este o şcoală deschisă şi cu un program tot aşa de bogat, precum este viaţa” .
N. Wallon susţine că una din cele mai importante performanţe ale jocului este trecerea de la
jocuri la simbol. Cu alte cuvinte, jocul mijloceşte geneza reprezentării. Un obiect dobândeşte
o altă semnificaţie decât cea pe care o prezintă direct.
Se poate spune că ,,jocurile copiilor sunt o adevărată oglindă a societăţii”. Conţinutul
jocurilor îl constituie şi l-a constituit întotdeauna viaţa socială.
În sistemul pedagogic al lui P.F. Leshaft jocul este definit ca fiind ,,un exerciţiu cu
ajutorul căruia copilul se pregăteşte pentru viaţă”.
Primele menţiuni mai semnificative cu privire la valoarea educativă a jocului le găsim
în opera filozofului Aristotel şi în scrierile lui Platon. În ,,Politica”, Aristotel arată că până în
al cincelea an de viaţă copilul nu trebuie să fie supus învăţăturii şi nici unei munci aspre, ca
prin aceasta să nu frâneze, ci să se asigure atâta mişcare câtă îi e necesară. Această mişcare
trebuie stimulată prin diverse activităţi, dar mai ales prin joc.
Atfel, se conturează pentru prima dată ideea folosirii jocului în viaţa copilului, ca mijloc
de dezvoltare fizică şi psihică.
Recomandarea de a folosi jocul ca mijloc de educaţie pentru copiii mici a fost făcută şi
de gânditorii Renaşterii, insistând asupra rolului jocului în educaţia morală.
Începând cu Fr. Fröbel, problema folosirii jocului este raportată la instituţia special
creată pentru copiii preşcolari, grădiniţa de copii.
El considera că nu orice fel de joc poate rezolva problemele educative complexe ,,ci
numai jocurile metodice, coordonate, care urmează progresiv şi regulat diferitele posibilităţi
de dezvoltare care se arată la copil, pe măsură ce el creşte. Sunt jocuri formative acele jocuri
care dezvoltă nu numai îndemânarea, dar şi forţa fizică şi calităţile intelectuale”.
În literatura de specialitate – psihologică şi pedagogică – se poartă în jurul jocului
numeroase dispute care încearcă să definească aceasta activitate, să explice cât mai adecvat
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natura şi funcţiile sale, pe de o parte, iar pe de altă parte, se încearcă o explicare a
comportamentului ludic şi al continuităţii sale în raport cu comportamentul de tip general, ce
îi sunt specifice omului, indiferent de vârstă.
Jocul este recunoscut ca fiind ,,una din principalele metode active, atractive, extrem de
eficace în munca instructiv-educativă cu preşcolarii şi şcolarii mici, care imprimă un caracter
mai viu şi mai atrăgător activităţii şcolare” .
Pe acest drum al pregătirii pentru viaţă, din bogăţia de mijloace care stau la îndemâna
educatoarei, jocul este o componentă de care trebuie să se ţină seama în permanenţă, din cel
puţin trei motive:
cesitate
,,vitală” pentru copilul aflat în plină dezvoltare. A desconsidera această realitate înseamnă a-l
frusta pe copil de un drept inalienabil, ceea ce cu siguranţă va avea efecte nefavorabile asupra
evoluţiei sale ulterioare;
te din opiniile psihologilor şi ale pedagogilor care afirmă că
prin joc copilul învăţă, se formează, ceea ce înseamnă că între joc şi şcoală nu există nici un
fel de contradicţie, ci mai degrabă un consens întregit de faptul că pentru copil ,,jocul reprezintă
munca, binele, datoria, idealul de viaţă” ;
-un adevărat ,,turn” de observare
a copilăriei, copilul nu este în stare să ascundă nimic din sentimentele care îl anină, ceea ce îi
dă cadrului didactic posibilitatea de a-l cunoaşte mai bine şi de a-i aprecia cu mai multă uşurinţă
posibilităţile de care dispune.
Scopul Teoriei inteligenţelor multiple este de a evidenţia faptul că suntem toţi atât de
diferiţi deoarece toţi avem diferite combinaţii de inteligenţe şi dacă vom recunoşte acesta “cred
că vom avea cel puţin o şansă mai bună de a face faţă mai bine numeroaselor problem cu care
ne confruntăm în lume . Poate că dacă reuşim să mobilizăm întreaga gamă de inteligenţe umane
şi să le aliem cu un sens etic, vom putea sa contribuim la mărirea posibilităţilor de supravieţuire
pe acestă planet şi poate chiar să contribuim la progresul nostrum că specie umană.”
În concluzie, beneficul elevilor ar fi foarte mare dacă în şcoală s-ar ţine cont de faptul
că oricare elev poate să aibă calităţi în anumite domenii. “Indiferent de formele şi incidenţa
evaluărilor oficiale, învăţarea efectivă cotidiană în şcoală, precum şi învăţarea stimulată la mult
timp după ce şcolarizarea s-a încheiat, ar trebui să constituie o răsplată în sine,” (H. Gardner).
Gardner, pornind de la ideea ca „premiantii din scoala nu sunt totdeauna si premiantii
in viata”, a ajuns la concluzia ca sistemul educativ contemporan valoreaza exagerat
performantele de tip academic, ignorand celelalte tipuri/stiluri de cunoastere si actiune, care
adesea sunt premise ale succesului in viata. Gardner defineste inteligenta ca „un mod de a
rezolva probleme si de a dezvolta produse considerate ca valori in cel putin o cultura”. In
conceperea unui demers educativ, trebuie pornit de la premisa ca fiecare persoana poseda o
anume combinatie a celor opt inteligente, considerandu-se ca in general, un numar de
inteligente sunt foarte bine dezvoltate, fie slab reprezentatee, majoritatea lor insa, situandu-se
la un nivel mediu. „Orice persoana isi poate dezvolta oricare dintre cele opt inteligente la un
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nivel acceptabil daca beneficiaza de un mediu stimulativ. Nici o activitate educativa nu trebuie
sa focalizeze excesiv o singura inteligenta.”
În concluzie, beneficul elevilor ar fi foarte mare dacă în şcoală s-ar ţine cont de faptul
că oricare elev poate să aibă calităţi în diverse domenii. „Indiferent de formele şi incidenţa
evaluărilor oficiale, învăţarea efectivă cotidiană în şcoală, precum şi învîţarea stimulată la mult
timp după ce şcolarizarea s-a încheiat, ar trebui să constituie o răsplată în sine.” .
Scopul lui Haward Gardner este nobil. Scopul Teoriei inteligenţelor multiple este de a
evidenţia faptul că suntem toţi atât de diferiţi deoarece toţi avem diferite combinaţii de
inteligenţe şi, dacă vom recunoaşte aceasta „cred că vom avea cel puţin o şansă mai bună de a
face faţă mai bine numeroaselor probleme cu care ne confruntăm în lume. (...) Poate că dacă
reuşim să mobilizăm întreaga gamă de inteligenţe umane şi să le aliem cu un sens etic, vom
putea să contribuim la mărirea probabilităţii de supravieţuire pe această planetă şi poate chiar
să contribuim la progresul nostru ca specie umană.”
Bibilografie:


Birch, Ann, Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucuresti, 2000



Chircev, A. “Dezvoltarea psihicului la copii” în Psihologia generală, ed. a II-a, Edit.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976



Cucos, Constantin, Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice,
Editura Polirom, 1999



Drăgan, I, Nicola, I., Cercetarea psihopedagogică, Editura Tipomur, Targu Mures,
1993



Gardner, H., Mintea disciplinată, Editura Sigma, Bucuresti, 2006



Gongea, E, Ruiu, G., Breben,S, Fulga, M. Metode interactive de grup, Editura Arves,
Craiova

Timp în favoarea noastră
Prof. Popa Minodora
Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca, Bihor
Timpul este o resursă importantă şi de gestionarea lui depinde succesul sau insuccesul
activităţilor noastre. Acelaşi timp îl au toţi oamenii, pentru toţi ziua are tot 24 de ore dar
depinde cum îl foloseşte fiecare. 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.
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 avalanş e 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
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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.
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.
Educaţia outdoor nu este o activitate lipsită de un efect formativ, ci trebuie înţeleasă ca
o realitate educaţională mai puţin formalizată, evaluarea în cadrul educaţiei nonformale este
realizată de cel care învaţă, iar abordarea multi-disciplinară a procesului de învăţare, ajută
copiii să înţeleagă şi să aprecieze mediul şi legătura lor cu acesta. Pregăteşte copiii pentru un
viitor durabil, analizează problemele pe termen lung ale interdependenţei om – natură.
Iată un exemplu de activitate outdoor, nonformală cu caracter profund formal.
Într-o zi însorită de aprilie am pornit intr-o drumeţie la Poiana Narciselor, poiana
aşezată în vecinătatea noastră.
Deplasarea s-a facut cu o maşină carosată care ne-a transportat până acolo bicicletele
iar elevii ne-am deplasat cu microbusul şcolii şi câţiva părinţi cu maşini proprietatea personală.
Ajunşi acolo ne-am luat fiecare bicicletă, adică douăzeci şi şase de biciclete elevi şi dascăli şi
le-am prezentat programul acelei zile. În acea zi le-am propus o plimbare cu bicicletele până
la locul unde s-au găsit narcisele.
Pe traseu ne-am oprit la „hrănitoare” am observat cu mare atenţie din ce sunt
confecţionate, cu ce sunt acopurite şi unde sunt amplasate. Continuându-ne deplasarea am
ajuns în locul cu narcise – o splendoare. Pâlcuri de narcise ne-a apărut în faţa ochilor, multe
narcise înflorite şi boboci.
Ne-am aşezat în mijlocul unei „grămezi” de narcise, am rupt o singură floare pe care
am descris-o. Am observat cum arată bulbul ei, apoi tulpina, constatănd că unele aveau o
tulpină mai lungă iar altele mai scurte, cele mai lungi erau aşezate în locuri mai umbrite. Am
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ajuns şi la floare, am observat petalele albe şi am discutat despre mirosul puternic dat de aceste
flori comparativ cu cele din curte.
Fiecare dintre noi şi-a cules câteva flori apoi am trecut în observare la câteva specii de
arbuşti şi arbori specifici zonei de câmpie, le-am explicat elevilor că în aceasta poiană există
patru specii de stejari. După câteva momente am observat o căprioară care era la căţivă metri
de noi. S-a uitat spre noi pentru câteve secunte apoi a alergat spre desişul pădurii.
Ne-am întors spre „filigoria” unde urma să luăm prânzul. La întoarcere am venit cu
bicicletele pe un alt traseu. Dar pentru că întotdeaună se petrec şi lucruri ne plăcute am ajuns
la un şans adânc în care am fost nevoiţi să aducem câteva crengi pentru a putea trece cu
biciclete peste el, aşa dar am fost nevoiţi să lăsăm bicicletele, să intrăm în pădure după crengi.
Când sarcina a fost realizată am putut să ne deplasăm în continauare spre locul unde urma să
mâncăm.
Ajunşi la locul cu pricina trebuia să ne facem focul, am constat că nu avem
crenguţe.Aşa că am pornit cu toţii după crengi pe care le-am aşezat sub forma unui con şi leam aprins.Copii şi-au găsit beţe pentru figări, am ciplit beţele pornind la fript de slănină cu
ceapă, am fost foarte întuziasmaţi de modul în care se topea slănina şi curgea pe pâinea moale
acoperită cu un strat de ceapă, noi „marii bucătari” am servit un prănz de pomină. După ce neam ospătat am găsit nişte crengi pe care le-am aşezat pe post de bare ale porţilor de fotbal, neam jucat o repriză de fotbal pe iarbă moale şi deasă.
Din loc în loc în poiană există „observatoare”; fetele s-au urcat în observator şi ne-au
împresioant cântându-ne toate cântecele de primăvară învăţate, ele au fost răsplătite cu aplauze.
Da, a fost o zi minunată în care soarele îşi trimitea razele într-o baltă pe lăngă care am
trecut. Am observat o mulţime de mormoloci care se ascundeau în nămol pentru că ne-au
simţit.
Da, timpul petrecut în Poiana Narciselor a fost un timp în favoarea noastră. În aceea zi
am învăţat lucruri pe care nu le vom uita niciodată, am învăţat să ne descurcăm în situaţii
problemă, am observat natura: flori, arbori, însecte, am ascultat cântecul cuclui, am luat aminte
că şi de animalele sălbătice se ocupă „cineva”. Am cântat codrului cântecul:
Sună cornul, şi au plecat la vănătoare
Vânătorii să vâneze căprioare
Refren: Tra-la-la, Tra-la-la....
Căprioara e la ea acasă
Şi de vânător nu –i pasă
Refren: Tra-la-la, Tra-la-la....
De-o împuşcă, codrul o adoarme
Dar rămân în loc alte milioane
Refren: Tra-la-la, Tra-la-la....
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Când părinţii s-au întors după noi radiam de bucurie, le-am povestit cele întâmplate tot
ce am petrecut pe parcursul acelei zile.
Bibliografie:
Roxana Tudorică, Managementul educaţiei în context european, Editura Meronia,
Bucureşti, 2007
http://www.slideshare.net
http://fun.familyeducation.com
http://www.notimeforflashcards.com

Joc şi creativitate în lumea basmului - proiect didactic
Prof. Georgiana Romanov,
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Constanţa
Data: 10 decembrie 2016
Clasa: a V-a
Şcoala Gimnazială Nr. 8 Constanţa
Propunător: prof. Georgiana Romanov
Obiectul: limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Basmul
Subiectul: Joc şi creativitate în lumea basmului
Tipul lecţiei: lecţie de fixare a cunoştinţelor
Competenţe specifice:


Povestirea logică, coerentă;



Identificarea formulelor tradiţionale specifice basmului;



Numirea personajelor din basme;



Diferenţierea real- fantastic;



Precizarea elementelor care ilustreză opoziţia bine-rău;



Formularea corectă, logică, coerentă a unui mesaj oral;



Redactarea unor texte imaginative;



Ilustrarea adecvată cu desene(benzi desenate) a unor basme citite.
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Strategii didactice:
a). Metode şi procedee: lectura selectivă, conversaţia, reflecţia, comparaţia, jocul de
rol, brainstormingul, activitatea pe grupe.
b). Mijloace didactice: laptop, CD, fişe de lucru, desene, tabla de şah.
c). Bibliografie:
1.Dicţionar de filozofie, Editura Politică, Bucureşti, 1978;
2. Văideanu, George, Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti,
1986;
3. Călinescu, George, Estetica basmului, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965;
4). Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988, p. 1113
Resurse: materiale: manual Editura Teora, Basmele românilor de Petre Ispirescu, Prezentare
Power Point, desene.
temporale: 100 de min (clasa are 2 ore cuplate în aceeaşi zi )
Nivelul iniţial de cunoştinţe: Elevii au parcurs studiul basmului „ Prâslea cel Voinic şi
merele de aur” conform demersului didactic propus de manual şi au citit „ Basme „ de Petre
Ispirescu( Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1985).
Evaluare: orală/ scrisă, frontală/ individuală, formativă
SCENARIUL DIDACTIC
Evenimentul lecţiei
1.Moment
organizatoric
2 min

2.Actualizarea
cunoştinţelor
dobândite anterior
8 min

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Asigură climatul necesar bunei Se pregătesc
desfăşurări a activităţii, solicită lecţie.
elevilor să pregătească caietele,
să fie atenţi.
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pentru

Verifică dacă elevii şi-au
însuşit cunoştinţele dobândite
în lecţia precedentă( BasmulElevii
răspund
definiţie, trăsături).
întrebări.
Prof. face o sinteză a noţiunilor
învăţate cu ajutorul unei
prezentări power point.
Prof. anunţă că activitatea
de azi se intitulează „ Joc şi
creativitate
în
lumea Elevii
basmului”, precizând că se va prezentarea.
adresa imaginaţiei şi se vor

Metode/procedee

la

urmăresc

Conversaţia
euristică
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urmări conexiuni cu alte
domenii de învăţare şi
cunoştere.
3. Captarea atenţiei

Elevii notează titlul în
( vezi partea introductivă a
caiete.
proiectului).
Secvenţa nr.1
Prof. distribuie elevilor fişe cu
2 fragmente dintr-un basm în
lb. română şi în lb. franceză.(
Anexa 1)

Formulează cerinţele: citeşte cu
atenţie textele şi realizează un
4.
Enunţarea mic dicţionar român-francez.
competenţelor
Secvenţa nr.2 (Grupa I )
( obiectivelor)
Elevii ascultă cu interes.
Prof. solicită elevilor să rezume
2 min
un alt basm decât cel studiat la
5. Dirijarea învăţării. clasă şi să prezinte benzile
desenate pe care le-au realizat.
Elevii primesc fişele,
citesc textele, alcătuiesc
dicţionarul.
Lectura selectivă

15 min

Secvenţa nr.3(Grupa II)
Reporter în Ţara Basme-lor:
Imaginaţi un interviu

Comparaţia

cu Făt- Frumos; Susţineţi o
discuţie în jurul temei „Ce ai
face dacă ai avea o baghetă
magică?
Elevii rezumă basmele
citite. Cei talentaţi preSecvenţa nr.4
„Scrisoare de la zâna mea”. zintă benzile desenate şi
le expun pe un paCerinţă: Inventaţi
un
basm
cu
ajutorul nou
elementelor trimise de zână.
Secvenţa nr.5
Prof: Basmele sunt un izvor de
înţelepciune,un

122

Rezumatul
Expunerea

Nr. 21 - octombrie 2017

20 min

îndreptar de viaţă. Când citeşti
un basm fii atent la mesajul etic
transmis
prin întâmplările imagina

Grupa desemnează un
reporter.

te. Ilustrează următoarea Pildă a lui Isus.
( Anexa 2).
Secvenţa nr.6
10 min

Majoritatea elevilor îşi
Jocul de rol
exprimă opinia.

Prof. redă afirmaţia lui
Călinescu: „Basmul este o
Fiecare elev primeşte un
creaţie literară cu o geneză
plic ce conţine cartonaşe
specială, o oglin-dire a vieţii în
desenate( un
moduri fabuloase, un gen vast,
buzdugan, un cal etc.) şi
depăşind cu mult romanul,
alcătuieşte un basm Dezbaterea
fiind mitologie, etică, ştiinţă,
scurt.
observaţie
morală”.Cerinţă: Găseşte
o reprezentare geometri-

10 min

Elevii citesc fişele, Prezentarea orală
că pentru a ilustra interferenţa
discută despre valoarea
real- fantasmorală a basmelor.
tic
în basm.
Secvenţa nr.7(Modul la alegere
pentru o grupă de elevi care ştiu
şah)
Prof. afirmă:Rege, regină, cal, turn, nebun sunt
„piese” din lumea basmu

Un elev a dat următo-

lui , dar şi din lumea şa-

rul răspuns:

hului. Iată un basm „scris” pe
tabla de şah.
( Anexa 3).
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5 min

Prof. explică originea cu-

Elemente reale:

vântului şah, enunţă câ-

împăratul, fiii, fiicele,
palatul, sfetnicul, curte-

teva citate despre acest

nii etc.

joc. ( Anexa 4)

Reflecţia

Elemente
fantastice:
Prof. propune un comenzmeul,
zmeoaicele,
tariu pe text, poezia „Şah” de balaurul, Scorpia etc.
M. Sorescu.

Prof.
sintetizează
destinului în poezie.

Elevii aşază piesele
tema conform basmului şi în-

Propune un test- fulger.

cearcă să-l continue pu
nând de acord finalul
partidei cu deznodământul textului.

Prof. propune tema: redactarea
unei compuneri în care să-şi exprime
Elevii notează în caiete,
opinia despre lumea basmului.
ascultă cu interes.

Reflecţia
Analogia

Elevii primesc fişe de
lucru, citesc textul, sesi
10 min

zează elementele
semnificaţia jocului.

şi

Elevii rezolvă testul. Se
corectează.
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Fişe de lucru
Comentariu pe text
Elevii notează în caiete.

Brainstorming

6.Obţinerea performanţei
şi
feedbackului

a

8 min
7.Asigurarea retenţiei
şi
transferului.

a

ANEXA NR. 1
Realizează un mic dicţionar pentru a evidenţia corespondenţa expresiilor în cele două
limbi.
„A fost odată ca niciodată;
că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de
când făcea plopul pere şi răchita
micşunele; de când se băteau urşii în
cozi; de când se luau de gât lupii cu
mieii de se sărutau, înfrăţindu-se; de
când se potcovea puricele la un picior
cu nouăzeci şi nouă de oca de fier şi
s-arunca în slava cerului de ne
aducea poveşti.
De când scria musca pe perete,
Mai mincinos cine nu crede.”
(Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără
de moarte)
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„Il était une fois, il était au temps jamais,
car si n’était, point ne conterais; du temps où
le peuplier portait de noix et l’osier des fleurs
de pois et que les ours balourds se battaient
à coups de queue; du temps où loups et
moutons se tenaient par le menton et se
donnaient la bise; où les puces sautaient,
feréés de quatre – vingt-dix-neuf livres de fer
à chaque patte, et se perdaient dans le bleu
du ciel pour en rapporter des contes.
Du temps où les mouches signaient du doigt
les parois.
Plus menteur que moi celui que n’y croit!”
(Jeunesse sans vieillesse et vie sans mort)
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ANEXA NR. 2
Ilustrează următoarea Pildă a lui Isus din Noul Testament, Evanghelia după Matei,
referindu-te la două basme citite de tine:
„Asemenea este împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa.
Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a
dus.
Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina.
Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânţă bună în
ţarina ta? De unde dar are neghină?
Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaş a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voieşti deci să ne ducem
şi s-o plivim?
El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeţi odată cu ea şi grâul.
Lăsaţi să crească împreună şi grâul şi neghina, până la seceriş, şi în vremea secerişului voi
zice secerătorilor: Pliviţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul aduceţi-l în
jitniţa mea.”
ANEXA NR. 3
Rege, regină, cal, turn, nebun sunt „piese” din lumea basmului, dar şi din lumea şahului.
Iată un basm „scris” pe tabla de şah:
A fost odată ca niciodată un rege înţelept, Atik, căruia îi plăcea să trăiască în bună
înţelegere cu toţi vecinii săi. El domnea peste o ţară frumoasă şi bogată, dorită de regele vecin,
Ivanko. Lacom de cuceriri şi de putere, acesta îşi trimitea oştenii să o jefuiască. Fiul regelui
înţelept, care era un prinţ tânăr şi orgolios, s-a hotărât să pună capăt acestor atacuri. Şi-a strâns
o oaste puternică pe care a trimis-o la hotarele ţării. (1.Cg1-f3).
După ceva vreme, oastea duşmană a apărut la marginea codrului ce despărţea
împărăţiile (1…d7-d5).
Regele Atik a înţeles că de acum va începe o luptă grea şi a hotărât să-i înfrunte pe
duşmani.(2. g2-g3 / Cg8-f6; 3. Nf1-g2 / g7-g6); 4. 0-0 (rocada mică).
Aceştia sunt luaţi prin surprindere şi încearcă să răspundă atacului. (4.Nf8-g7), dar
prinţul îşi încurajează oştenii (5.c2-c4 /d5-d4). Regele Atik trimite în calea duşmanilor tunuri şi
oşteni înarmaţi (6.e2-e3).
Regele Ivanko a fost cuprins de teamă, dar lăcomia lui era prea mare ca să se oprească.
Atunci a căutat un drum ascuns prin codru, pe unde nu călcase picior de om. (6…c7 – c5)
Notă: Basmul a fost imaginat de un elev de clasa a VII-a.
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Prinţul cutezător şi dornic să-şi arate vitejia se avântă pe urmele duşmanilor.(7. e3-d4 /
c5-d4); (8. d2-d3 / Cb8-c6).
Necunoscând locurile primejdioase în care s-a aventurat, prinţul caută o soluţie (9. Dd1a4), dar intervenţia adversarilor (9. 0-0) îl pune pe gânduri. Confruntarea continuă (10. b2-b4 /
Cf6-d7); (11. Cb1-d2 / a7-a5).
Regele Atik a văzut că fiul său era în primejdie de moarte şi i-a trimis ajutoare (12.
Nc1-a3). Zadarnic, pentru că este atras cu viclenie într-o capcană (12. a5-b4). Este prins în scurt
timp, iar tatăl său caută o soluţie să-l salveze. (13. Da4-a8 / Cd7-b6).
În acest moment basmul arată astfel pe tabla de şah.

ANEXA NR. 4 Vocabular
1. Şah = titlu purtat de suveranii Iranului, corespunzător titlului de împărat; şahinşah. (pl.
şahi)
2. Şah = joc de origine orientală care se dispută între două persoane, pe o tablă împărţită
în 64 de pătrăţele, alternativ albe şi negre, cu 32 de piese, mişcate după anumite reguli,
scopul fiind câştigarea regelui adversarului. (pl. şahuri)
a da şah = a pune în pericol regele adversarului
a ţine în şah = a ţine pe cineva în tensiune.
cuv. şah < lb. turcă

(DEX)

 „Şahul este piatra de încercare a inteligenţei umane”( J.W. Goethe).
 „Au pierit împărăţiile, s-au risipit aşezările oamenilor, s-au schimbat alcătuirile
noroadelor, s-au primenit zeii; şahul a rămas; e o instituţie divină. Ar părea o ştiinţă,
dacă n-ar fi aşa de mult joc. Pare joc, însă e cu mult mai mult decât atât.” (M.
Sadoveanu)
 „Decalogul chibiţului” de Mihail Sadoveanu:
1. Chibiţul să tacă;

6. Să nu mişte piese;

2. Zgomot să nu facă;

7. Să nu facă glume;

3. Liniştit să steie;

8. Şi să nu ne afume;
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4. Sfaturi să nu deie;

9. Să nu facă semn;

5. Orice plan să-l lese;

10. Să fie de lemn.
ANEXA NR. 5

Care este povestea „jocului de şah în poezia lui Marin Sorescu”?
„Eu mut o zi albă,
El mută o zi neagră.
Eu înaintez cu un vis,
El mi-l ia la război,
El îmi atacă plămânii,
Eu mă gândesc un an la spital,
Fac o combinaţie strălucită
Şi-i câştig o zi neagră.
El mută o nenorocire
Şi mă ameninţă cu cancerul
(Care merge deocamdată în formă de cruce),
Dar eu îi pun în faţă o carte
Şi-l silesc să se retragă.
Îi mai câştig câteva piese,
Dar, uite, jumătate din viaţa mea
E scoasă pe margine.
- O să-ţi dau şah şi pierzi optimismul,
Îmi spune el.
Nu-i nimic, glumesc eu,
Fac rocada sentimentelor.
În spatele meu soţia, copiii,
Soarele, luna şi ceilalţi chibiţi
Tremură pentru orice mişcare a mea.
Eu îmi aprind o ţigară
Şi continui partida.”
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Strategii pentru antrenarea abilităţilor autoreglatorii la copii
Prof. înv. preşc. Roşca Andreea Alexandra
Grăd. P.P. “Căsuţa din poveşti”, Tg. Mureş
Cercetările în psihologia educaţională din ultimii zece ani, au avut printre conceptele
cheie şi învăţarea autoreglată. Aceasta a căpătat o însemnătate centrală prin influenţa pe care
o are asupra performanţelor şcolare şi a adaptării şcolare, rreprezentând procesul activ şi
constructiv prin care individul îşi monitorizează, controlează şi reglează cogniţia,
metacogniţia, motivaţia, comportamentul.
Literatura de specialitate priveşte învăţarea autoreglată prin două perspective majore:
pe de o parte, ca şi un proces derulat în mai multe etape, pe de altă parte ca serie de atribute
individuale care incnlud cunoştinţe şi strategii metacognitive, structuri afective şi factori
motivaţionali şi voliţionali.
Învăţarea autoreglată este considerată ca fiind cea mai corectă şi eficientă formă de
învăţare, deoarece exprimă nivelul maxim pe care îl poate atinge învăţarea umană, prin
caracterul ei intenţional şi reflexiv, capacitatea şi voinţa de a învăţa interacţionând dinamic.
Cercetările experimentale în domeniul învăţării autoreglate reliefează limitele învăţării,
rolul practicii în învăţare, importanţa stimulentelor şi a pedepselor, transferul cunoştinţelor
între domeniile de învăţare. Printre aspectele preponderent investigate se numără identificarea
tipurilor de strategii care stau la baza învăţării autoreglate, precum şi elaborarea strategiilor de
intervenţie care stau la baza dezvoltării abilităţilor de învăţare autoreglată.
Autoreglarea se produce, în mare parte, automatizat şi nu este un proces linear, realizat
integral conştient. Din păcate, şcoala nu oferă soluţii prin care elevii să îşi însuşească strategii
de autoreglare eficiente şi foarte puţin din timpul total rezervat activiţilor este alocat pentru
predarea explicită a unor strategii metacognitive de autoreglare. Mai mult decât atât,
majoritatea profesorilor verifică nivelul de înţelegere al cunoştinţelor prin adresarea de
întrebări directe elevilor şi nu utilizează procedee specifice menite să-i ajute pe elevi să-şi
îmbunătăţească propriile strategii de învăţare autoreglată.
Este astfel lesne de înţeles că se pledează pentru implementarea unor proceduri de
învăţare autoreglată şi pentru folosirea unor strategii dependente de conţinuturile curriculare,
fiind necesar ca predarea strategiilor să nu se mai facă în mod izolat, ci să fie integrate în
programul curent de instruire.
Specialiştii în domeniu au elaborat o serie de strategii autoreglatorii, antrenând
abilităţile elevilor, pe care le-au testat în vederea dovedirii eficienţei lor, în diverse sarcini
şcolare cotidiene (în înţelegerea texelor, în redactarea textelor, în rezolvarea diferitelor
probleme de matematică, etc.). Astfel de strategii constau în proceduri concrete prin care se
activează abilităţile autoreglatorii ale elevilor. Astfel de strategii sunt: modelarea, ghidarea,
sublinierea beneficiilor activităţilor autoreglatorii, acordarea progresivă a unei ponderi sporite
procesului de reglare internă şi practicile autoreflexive.
Modelarea constă în prezentarea unor secvenţe comortamentale cu scopul de a-l
antrena pe elev în producerea lor, această strategie consituind baza dezvoltării abilităţilor
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autoreglatorii. Externalizarea comportamentelor cognitive de către profesor este funcţia de
bază a modelării. Astfel că profesorul transferă comportamentele derulate în mod obişnuit în
mod intern, cum este controlul metacognitiv, în plan extern pentru ca elevii să poată observa,
imita şi elabora propriile acţiuni necesare pentru replicarea lor. Prin strategia modelării,
profesorul îndrumă elevii în învăţarea de abilităţi şi strategii, oferindu-le suport şi asistenţă.
Ideea principală a strategiei constă în responsabilizarea elevilor în privinţa propriei învăţări,
acest lucru relizându-se prin parcurgerea mai multor etape.
În primul rând, observarea comportamentului modelului, în acest caz, al profesorului,
care trebuie să prezinte un comportament clar şi relevant, crescând astfel şansele achiziţionării
lui de către elev. De exemplu, un profesor de matematică ce verbalizează operaţiile şi
inferenţele generate de acestea, va anticipa dificultatea sarcinii de lucru („următoarea metodă
de rezolvare este puţin mai dificilă decât cea precedentă”), va specifica elevilor cunoştinţele
care trebuie reactualizate („pentru a rezolva această problemă este nevoie să ne amintim
formula ...”), va descrie planul de acţiune („mai întâi, analizăm datele din enunţul problemei
şi apoi încercăm să găsim legăturile dintre ele”) şi va monitoriza şi regla comportamentul de
învăţare („am procedat aşa pentru că ...”; „verificăm dacă modul de rezolvare a fost corect”).
Prin acest demers profesorul asigură transparenţa etapelor unei strategii specifice.
În al doilea rând, este etapa imitării modelului, în care elevul imită, în secvenţe
succesive comportamentul observat. Printre factorii care cresc şansa succesului imitării se
numără şi existenţa şi prezentarea beneficiilor fiecărei execuţii şi reacţiile emoţionale pozitive
ale profesorului la propriul comportament. Este evident că elevul va fi dispus să imite un
comportament faţă de care profesorul îşi exprimă satisfacţia şi va participa cu plăcere la o
activitate în care şi profesorul se implică bucuros.
O altă etapă este cea a autocontrolului şi apare atunci când elevul execută
comportamentul în alt context, în lipsa modelului.
În final, apare automatizarea, când elevul îşi adaptează comportamentul la contextele
în care acţionează şi la preferinţele personale, modificându-şi strategia autoreglatoare.
Eficienţa modelării este evidentă la vârstele mici când capacitatea de construcţie a
strategiilor este limitată şi pe măsură ce elevii cresc, le sporeşte capacitatea de a descoperi
propriile lor metode de învăţare, fiind totodată predispuşi să dobândească deprinderi eficiente
de învăţare autoreglată.
Ghidarea ia forma unei interacţiuni între profesor şi copil, primul având rol de
mediator, care trebuie să încurajeze copilul în asumarea responsabilităţii pentru propriul proces
de învăţare şi să susţină dezvoltarea de atitudini şi abilităţi implicate în autoreglarea învăţării.
Profesorul instruieşte elevul din punct de vedere metacognitiv, oferindu-i informaţii de sprijin,
sugestii pentru reflecţie asupra propriei gândiri, impuls înspre alegerea răspunsului potrivit
într-o anumită situaţie. Toate acestea nu sunt impuse, ci sunt încurajate şi impulsionate, tocmai
pentru a creşte şansele dezvoltării autonomiei reglatoare în învăţare. Specialiştii în domeniu au
conturat trei faze ale ghidării, începând cu informarea, respectiv oferirea de cunoştinţe
declarative, procedurale şi pragmatice. A doua fază este cea de încurajare a elevilor spre a-şi
verbaliaza cogniţiile şi emoţiile în legătură cu ceea ce învaţă. Ultima fază se referă la
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îndrumarea elevilor pentru a trece de la stadiul monitorizării din partea profesorului spre
propria monitorizare a învăţării.
Ca şi instrument, ghidarea este utilizată în asistarea elevului în vederea monitorizării
erorilor şi în identificarea unor strategii eficiente de corectare a lor, în evaluarea metacognitivă
a elevilor, precum şi în ghidarea proceselor metacognitive ale acestora.
Sublinierea beneficiilor activităţilor autoreglatorii care trebuie prezentate elevilor în
mod explicit, pentru a-i ajuta să le valorizeze. Elevii care nu sunt convinşi de utilitatea
strategiei pe care şi-o însuşesc, în anumite contexte, este posibil să nu o mai utilizeze. În
general, procesele autoreglatorii se realizează asupra unor conţinuturi şcolare, însă elevii
trebuie învăţaţi cum să le aplice în contextul învăţării, ajutându-i să îşi stabilească scopurile,
să-şi programeze învăţarea şi să-şi organizeze informaţia pentru a o înţelege mai bine. De
asemenea, este necesară relaţionarea autoreglării de conţinuturile actuale, acest lucru
dezvoltând percepţia valorii activităţii.
Acordarea progresivă a unei ponderi sporite procesului de reglare internă este o
importantă strategie de antrenare a abilităţilor autoreglatorii ale elevilor. Se impune aici
diferenţierea reglării interne de cea externă. Există elevi care îşi pot fixa independent scopuri
de achiziţie şi care nu au nevoie să fie ghidaţi în alegerea strategiilor de rezolvare a sarcinilor,
aceştia având o reglare de tip intern. Pe de altă parte, există elevi care sunt dependenţi de alţii
în a rezolva o sarcină şi necesită o reglare de tip extern a învăţării.
Studiile au demosntrat că o reglare excesivă de tip extern nu este deloc benefică. Elevii
care nu sunt capabili să-şi planifice, monitorizeze şi evalueze propriile performanţe se bazează
îndeosebi pe metacogniţiile profesorilor şi aşteaptă ca aceştia să le spună ce, când şi cum să
facă. Acest lucru conduce la performanţe medii şi submedii, ajungând spre un declin al
performanţelor elevilor, o astfel de dependenţă de profesor făcând ca funcţionarea abilităţilor
autoreglatorii să intervină doar în prezenţa profesorului.
Nevoia de reglare, internă sau externă, variază de la elev la elev, precum diferă şi
stilurile de învăţare. Procesările de adâncime sunt asociate cu preferinţa pentru contexte de
învăţare ce reclamă o reglare de natură internă, pe când procesările de suprafaţă corelează cu
preferinţa de tip extern. Există situaţii când elevii optează pentru un anumit mod de procesare,
ca rezultat al performanţei precedente, acest lucru întâmplându-se deoarece elevii nu au
experimentat sistematic beneficiile altor moduri de reglare.
Practicile autoreflexive încurajează ajustarea mediului fizic şi social pentru realizarea
scopurilor învăţării, precum şi pentru automatizarea prograsului în funcţie de acestea. Există
practici autoreflexive pe baza cărora elevul îşi poate compara demersurile cognitive cu cele ale
modelului, respectiv ale profesorului, care este expertul ori ale colegilor, analizându-şi critic
performanţele, în vederea conştientizării calităţilor propriilor metacogniţii. Astfel, se evaluează
critic propriile demersuri cognitive şi se generează alternative de rezolvare a sarcinilor.
Profesorii pot preda strategiile de antrenare a abilităţilor autoreglatorii elevilor prin mai
multe metode. Astfel că, pot iniţia discuţii legate de diverse strategii de învăţare, inclusiv cele
metacognitive, despre diverse stiluri de învăţare, descriind strategii de învăţare adecvate
fiecăruia. De asemena, profesorii pot să organizeze activităţi în care să insiste pe munca în
echipă şi să iniţieze elevii în proceduri rezolutive. Mai mult decât atât, pot reduce frecvenţa
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testelor obiective, în favoarea proiectelor şi portofoliilor, care motivează elevii, stimulează
învăţarea autoreglată şi dezvoltă creativitatea.
Aşadar, la vârstele mici ori în cazul unor elevi mai puţin experimentaţi, este
recomandată predarea unor strategii autoreglatorii simple, cu caracter explicit, respectiv
modelarea şi ghidarea. În ceea ce priveşte elevii cu vârste mai mari, care au acumulat şi
continuă să acumuleze experienţă în controlul şi antrenarea strategiilor autoreglatorii, este
indicată creşterea nivelului de complexitate a strategiilor autoreglatorii. În acest fel, se va mări
şi ponderea caracterului implicit al învăţării strategice, insistându-se pe formularea de ipoteze,
pe procesele de anticipare a eficienţei demersurilor rezolutive, pe realizarea unor structuri
complexe de cunoştinţe, prin surprinderea elementelor comune ale acestora, pe integrarea
cunoştinţelor dobândite la diverse obiecte de studiu şi utilizarea lor în contexte variate, pe
căutarea de explicaţii şi argumente.
Bibliografie:
o Viorel Mih, Psihologie educaţională, volumul 2, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2010
o Adriana Băban, Consiliere educaţională, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2009

Tehnici de îmbunătăţire a creativităţii la preşcolari
Prof. înv. preşc. Mărgineanu Roxana
Grăd. P.P. „Căsuţa din poveşti”, Tg. Mureş
Societatea în care trăim este guvernată de un proces dinamic şi continuu, care obligă
toate categoriile sociale să ţină pasul cu evoluţia societăţii şi, implicit, a educaţiei. În acest
sens, şi în învăţământul preşcolar s-au întreprins schimbări care să conducă la furnizarea de
strategii eficiente ce vizează formarea gândirii critice, divergente, flexibile, dar mai ales
creatoare.
Dezvoltarea creativităţii la preşcolari presupune eliminarea blocajelor culturale şi
emoţionale, promovarea de relaţii destinse, democratice, solicitarea participării copiilor, a
iniţiativei acestora. Foarte dezvoltată la această vârstă este fantezia copiilor, care îmbracă
forma fabulaţiei, însă aceasta trebuie apreciată corespunzător alături de temeinicia
cunoştinţelor, de raţionamentul riguros şi spiritul critic.
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea creativităţii preşcolarilor se poate face în orice domeniu
experienţial şi la orice temă anuală de studiu, cu condiţia stăpânirii foarte bine de către cadrul
didactic a tehnicilor folosite. O discipină la care cadrul didactic poate jongla foarte uşor cu
tehnicile de lucru pentru îmbunătăţirea creativităţii este şi educarea limajului.
Poveştile sunt un bun prilej de a recurge la îmbunătăţirea creativităţii copiilor. Se poate
aduce un obiect interesant ori prezentat ca fiind interesant, cum ar fi o cutie special decorată
sau o pereche de ochelari cu nas şi se stimulează copiii să discute despre acel obiect: al cui ar
putea fi, cum se poate folosi, de ce este special. Se poate începe discuţia întrebând copiii dacă
au mai văzut un astfel de obiect, dacă nu cumva au unul acasă şi vor să îl aducă la grădiniţă.
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Pornind apoi de la acest obiect, copiii, ajutaţi de educatoare, pot să creeze o poveste,
introducând chiar şi personaje.
De asemenea, li se pot da copiilor mai multe titluri inventate de poveşti. Acestea trebuie
să fie interesante, stimulative, pline de haz, cum sunt: „Delfinul zburător”, „Insula ascunsă”,
„Pisica singură la părinţi”. Pe baza unuia dintre ele copiii pot crea o poveste interesantă. Se pot
folosi chiar şi imagini pentru suport în construcţia poveştii.
Totodată, un loc anume poate fi utilizat ca punct de pornire pentru o poveste. Un
colţişor din grădiniţă, din curte, pe o bancă, lângă un gărduleţ sau lângă un copac, care să fie
investite cu puteri magice, inspiratoare de poveşti.
O altă tehnică de creare de poveşti şi, implicit, de îmbunătăţire a creativităţii copiilor
preşcolari este şi cea de creare de poveşti cu început dat. Li se propun copiilor modele de
începuturi de poveşti, ca de exemplu: „A fost odată un castravete ce locuia într-o căsuţă, la
marginea unui lac.” Sau „Într-o zi de vară, Maria şi Andrei au adormit la umbra nucului bătrân
din curtea bunicilor. Un fluturaş auriu s-a aşezat pe nasul lui Andrei şi, ce să vezi? ...” şi alte
asemenea introduceri. După ce se pun de acord asupra uneia, copiii pot continua povestea în
grup sau individual. Se poate proceda şi la lectura unei poveşti de către educatoare şi la
propunerea sarcinii de a schimba finalul poveştii pe baza unor indicii date, ori se poate prezenta
o poveste fără final, lăsându-se la libera creaţie a copiilor de a inventa finaluri pentru povestea
dată.
Aceste tehnici de stimulare a imaginaţiei şi de îmbunătăţire a creativităţii se pot utiliza
în grădiniţă şi pentru crearea de ghicitori, rime, catrene. Una dintre variantele de început ale
acestei tehnici poate porni, evident, de la imagini. Iniţial, li se prezintă copiilor mai multe
imagini amestecate şi li se cere să facă perechi între cele ale căror denumiri se termină
aproximativ cu aceeaşi silabă. Nu va fi greu pentru copii să găsească perechi de tipul: casămasă, varză-barză, soare-floare, rac-mac. În următoarele activităţi li se va cere copiilor să
găsească ei înşişi cuvinte de acest fel.
O altă variantă, este alcătuirea unor perechi de versuri, în care educatoarea adresează
întrebarea, iar copiii răspund. Spre exemplu, întrebarea poate fi: „Aţi văzut vreodată-o masă, /
Mai mare decât o casă?”, iar răspunsul: „N-am văzut vreodată-o masă, Mai mare decât o casă.”
După câteva asemenea exerciţii, copiii vor fi capabili să dea singuri răspunsul, apoi să creeze
ei întrebările. Pentru a-i ajuta, educatoarea poate să ofere cuvintele care rimează, cum ar fi:
borscuţa oac – copac, prună – lună ş.a. Cu timpul, prin aceeaşi tehnică, preşcolarii vor fi
capabili să alcătuiască şi catrene. În acest fel, ei devin tot mai conştienţi de limbaj, reuşesc săi stăpânească din ce în ce mai bine semnificaţiile, devin, cu alte cuvinte, liberi, creativi.
O altă tehnică de îmbunătăţire a creativitţii este jocul de cuvinte. Principiul este
următorul: se scriu pe cartonaşe cuvinte din toate domeniile, substantive, adjective, adverbe,
etc. Jetoanele sunt puse într-un săculeţ şi fiecare copil îşi extrage câte unul. Educatoarea citeşte
separat, fiecărui copil cuvântul de pe cartonaş, apoi grupul se aşază în şir. Şirul este propoziţia
în care fiecare copil este un cuvânt. În continuare copiii îşi spun cuvintele, în ordinea în care
sunt aşezaţi. Evident, rezultă o propoziţie absurdă care stârneşte râsul. Copiii îşi pot schimba
apoi locul în şir, încercând să alcătuiască o propoziţie cu înţeles.
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Nu în ultimul rând, în grădiniţă se pot realiza şi dramatizări propriu-zise, în urma unor
exerciţii începute chiar de la grupa mică. Acestea pornesc de la scurte poezii cu caracter
narativ, ori de la poveşti foarte bine cunoscute copiilor. Rolurile nu se impun, ci sunt alese de
copii, iar educatoarea va avea grijă să nu transforme această activitate plăcută, bazată pe
spontaneitate şi creativitate, într-una plictisitoare, tensionată şi plină de indicaţii regizorale.
Obiectivul principal nu trebuie să fie atât respectarea textului de bază, cât educarea capacităţii
copiilor de a-şi exprima liber trăirile, emoţiile, chiar dacă o fac prin propriile creaţii.
Expresivitatea şi creativitatea poate fi dezvoltată prin utilizarea unor jocuri adecvate.
De exemplu, se pot pune într-o cutie câteva jetoane cu personaje din poezii sau poveşti
binecunoscute. Copiii vor extrage câte un jeton şi trebuie să mimeze ori să execute câteva
mişcări ori acţiuni specifice personajului ilustrat.
Se pare că noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metode interactive, conferă
activităţii un mister didactic, transformând-o într-o adevărată aventură a cunoaşterii, la care
copilul este participant activ pentru că el întâlneşte probleme şi situaţii complexe, dar prin
creativitatea sa, prin analize şi dezbateri, descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă
sarcini de învăţare, se simte responsabil, imnportant şi mulţumit de sine.
Se spune deseori că acei copii care au parte de dascăli creativi vor fi şi ei creativi, urmând
modelul. Educatoarea trebuie să aprecieze orice creaţie, orice progres sau reuşită a copiilor,
pregătind astfel motivaţia pentru următoarele sarcini.
Bibliografie:
1. Andrei Cosmovici, Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi, 2005
2. Andrei Cosmovici şi Luminiţa Iacob, Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2005
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Parcursuri aplicative pentru consolidarea deprinderilor motrice de bază şi
aplicativ-utilitare la elevii cu CES
Prof. înv. primar Morun Valentina,
Şcoala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” Galaţi
„Nu-i totul să trăieşti, ci să fii sănătos!” (Marţial – latină)
„Mişcarea este sănătate, iar sănătatea unei naţiuni este cel mai bun câştig în folosul
omenirii, umanităţii şi civilizaţiei” (prof. D. Ionescu – „Istoria Gimnasticii şi Educaţiei Fizice
la noi”, Bucureşti, 1939).
Având în vedere că sănătatea, în accepţiunea modernă este considerată o stare, o
condiţie, cu mai multe componente (fizică, socială şi psihologică) care trebuie să se situeze la
polul său pozitiv, educaţia fizică ajută la obţinerea acestei „calităţi a vieţii” necesară învingerii
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eventualelor obstacole în calea individului de a se bucura de viaţă, de a se împlini personal şi
profesional. În contextul idealului educaţional actual al şcolii româneşti, educaţia fizică, ca
obiect de învăţământ, are menirea de a realiza o contribuţie specifică la „dezvoltarea liberă,
integrală şi armonioasă a individualităţii umane în formarea personalităţii autonome” a
copilului cu CES.
Schimbarea condiţiilor sociale din ţara noastră a avut un profund impact şi asupra
persoanelor cu dizabilităţi sau aflate în dificultate. Pentru această categorie de persoane, în
conformitate cu cerinţele internaţionale, au fost promovate o serie politici sociale şi servicii
de asistenţă şi de intervenţie care au drept scop garantarea unei participări totale şi active în
viaţa comunităţii a persoanelor cu diferite tipuri de deficienţă; asistarea persoanelor cu
dizabilităţi pentru a-şi conduce viaţa independent, în acord cu propriile dorinţe; prevenirea sau
eliminarea apariţiei deficienţelor, prevenirea agravării şi diminuarea consecinţelor lor;
prevenirea apariţiei barierelor sociale în calea persoanelor cu handicap şi diminuarea
consecinţelor barierelor actuale; evitarea sau eliminarea oricăror forme negative de
discriminare asupra persoanelor cu dizabilităţi.
Strategiile naţionale pentru copii şi tineri cu nevoi speciale au la bază ideea de „educaţie
pentru toţi” şi în acelaşi timp, „educaţia pentru fiecare”: Toate acestea se pot realiza mai ales
în lecţia de educaţie fizică având ca factor favorizant caracterul practic-aplicativ al acesteea.
La handicapul mintal, dezvoltarea motricităţii are importanţă majoră, prin aceea că este
implicată în deprinderile motorii şi apoi în deprinderile de muncă, absolut necesare acestuia,
pentru a face faţă exigenţelor vieţii sociale. Învăţarea motorie prezintă un avantaj deosebit
pentru handicapul mintal, deoarece, la acest nivel este mai puţin afectat, comparativ celelalte
niveluri.
Activitatea fizică are o pondere însemnată în dezvoltarea armonioasă a copilului cu
CES. Exerciţiul fizic stimulează nu numai respiraţia şi circulaţia sangvină, întăreşte nu numai
sistemul muscular şi cel osos, dar este puntea de legătură între gândire şi acţiune, cunoscut
fiind faptul că elevii cu CES nu au o gândire bine dezvoltată. Educaţia fizică dezvoltă o
conduită psihomotorie, un bun autocontrol motric care permite copilului cu dizabilităţi să
acumuleze experienţă concret-intuitivă şi să-şi satisfacă în modul cel mai eficient nevoia de
mişcare. Activitatea acestor copii trebuie organizată pe baza cunoaşterii particularităţilor lor
psihice: obosesc uşor, au dificultăţi de concentrare a atenţiei, au un volum redus al memoriei
de scurtă durată. Din acest motiv instrucţiunile trebuie să fie scurte şi simple, ei se concentrează
mai bine asupra ceea ce văd.
În şcolile speciale, ca disciplină a planului de învăţământ, educaţia fizică se situează
printre obiectivele primordiale, având în vedere rolul ei în dezvoltarea fizică generală, a stării
de sănătate, înarmarea elevilor cu priceperi şi deprinderi cu care ei vor opera pe parcursul vieţii.
Având ca finalităţi favorizarea proceselor naturale de creştere şi dezvoltare, formarea
reflexului de atitudine corectă a corpului, realizarea armoniei dezvoltării fizice, prevenirea
instalării unor vicii de atitudine corporală, depistarea şi corectarea atitudinilor deficiente şi a
deficienţelor fizice, dezvoltarea morfologică şi funcţională a aparatului locomotor, creşterea
imunităţii la acţiunea factorilor ambientali, înzestrarea elevilor cu un sistem complet de
deprinderi motrice de bază şi utilitar-aplicative sferei priceperilor motrice, creşterea

135

Nr. 21 - octombrie 2017

capacităţilor funcţionale, însuşirea tehnicilor practicării unor probe şi ramuri de sport, educaţia
fizică a devenit o constantă a planurilor de învăţământ la toate nivelurile.
Precizia, variaţiile de ritm, sincronizarea mişcărilor, fondul muzical, paleta coloristică
a materialelor didactice, a întrecerilor, frumuseţea relaţiilor care se stabilesc între participanţi
completează orizontul estetic al elevilor cu CES, educându-le gustul pentru frumos şi în sfera
bio-psihomotrică. Pentru a forma „personalitatea autonomă” exerciţiile fizice se vor utiliza în
scopul menţinerii stării de sănătate, optimizării dezvoltării fizice, corectării unor vicii de
atitudine corporală.
La elevii cu CES se urmăreşte formarea obişnuinţei de a practica independent şi
sistematic exerciţiile fizice şi sporturile în diferite scopuri, potrivit intereselor şi motivaţiilor
individuale.
Un rol foarte important îl are cultura fizică medicală, parte a culturii fizice ce cuprinde
în sfera aplicaţiilor sale profilactice şi terapeutice pe acei indivizi care, din anumite motive, nu
pot intra în sfera aplicaţiilor celorlalte laturi ale culturii fizice. CFM dispune şi de mijloace
proprii: gimnastica medicală şi masajul, cu ajutorul cărora elevii cu probleme psihomotorii
sunt incluşi într-un program de recuperare.
Dezvoltarea fizică, armonioasă şi corectă la elevii cu CES din ciclul primar prezintă
aspecte deosebite, în strânsă legătură cu particularităţile morfologice şi funcţionale care
prezintă următoarele caracteristici: ritmul creşterii este mai încetinit în copilărie, scheletul
devine un suport tot mai temeinic pentru întregul organism. Sistemul muscular are o dezvoltare
pronunţată, se dezvoltă muşchii lungi, inima şi plămânii sunt insuficient dezvoltate, respiraţia
este superficială, ceea ce îi determină pe copii să respire pe gură. Se dezvoltă accentuat atenţia,
spiritul de observaţie, simţul de răspundere, simţul ritmic. Vârsta şcolară mică este perioada în
care se simte nevoia unei permanente preocupări pentru formarea unei ţinute corecte, care să
evite instalarea diferitelor deformări ale coloanei. Folosirea raţională a exerciţiilor fizice
trebuie să conducă la coordonarea respiraţiei cu mişcarea diferitelor părţi ale corpului. Ele
măresc capacitatea pulmonară, amplitudinea respiraţiei, dezvoltă musculatura pulmonară şi
abdominală.
Deşi pare firesc să se ţină seama îndeosebi de vârsta fiziologică, nu putem să nu
reamintim însă că vârsta unui copil este legată de dezvoltarea sa, că trebuie să facem distincţie
între vârsta sa cronologică şi vârsta anatomică, fiziologică şi mentală. În mod normal aceste
vârste corespund, dar la elevii cu CES sunt şi numeroase excepţii. De aceea este necesar ca
acestor copii să ne adresăm cu sarcini scurte, folosind puţine cuvinte, clare şi pe un ton ferm.
Exerciţiile fizice trebuie adaptate valorii fizilogice a fiecărui copil, dacă nu se ţine
seama de forţele copiilor iar cei slabi sunt puşi pe acelaşi plan cu cei puternici riscăm să le
pretindem o acţiune excesivă, obositoare pentru unii şi insuficientă pentru alţii. De aceea este
necesară diferenţierea activităţii prin alcătuirea grupelor ce pot lucra succesiv şi prin rotaţie,
prin sistemul de lucru „pe ateliere”. Prin intervenţia în scop terapeutic, recuperativ şi instructiveducativ asupra copiilor cu deficienţe, pentru a favoriza la maximum (re)inserţia lor
socioprofesională, considerându-se ca fiind o notă comună a acestor persoane riscul apariţiei
unor stări de instabiltate, marginalizare, dezechilibru, educaţia fizică este primul gen de
educaţie care-şi exercită influenţa asupra organismului, personalităţii copilului cu CES şi
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cultivarea unor calităţi fizice necesare muncii şi activităţilor sportive. Exerciţiile fizice produc
modificări şi pe linia activităţii efective, influenţând favorabil emoţiile, sentimentele,
interesele şi motivaţiile elevilor. Simpatia, speranţa, bucuria succesului, satisfacţia,
ataşamentul şi prietenia sunt stări permanente care însoţesc exerciţiul fizic.
Prezenţa activă a elevilor cu CES în cadrul unor activităţi practice concrete, specifică
pentru lecţiile de educaţie fizică, facilitează exercitarea unor influenţe pozitive în legătură cu
educaţia morală. În timpul jocurilor, ştafetelor, elevii cu CES sunt puşi în situaţia de a exersa
comportamente, gesturi, atitudini, manifestări, fiind obligaţi să realizeze o concordanţă între
faptele lor, sentimente şi noţiunile etico-morale. Astfel, elevii cu dizabilităţi vor fi obişnuiţi să
fie corecţi, cinstiţi, modeşti, buni colegi, punctuali, disciplinaţi, respectuoşi şi atenţi.
Conştientizarea procesului de pregătire fizică, cultivarea dragostei pentru mişcare,
înarmarea elevilor cu CES cu datele necesare înţelegerii rolului exerciţiului fizic constituie
scopul educaţiei fizice din învăţământul primar din şcolile speciale. În urma unor repetări
numeroase a mişcărilor în condiţii şi structuri constante se formează într-un timp relativ lung
deprinderile motrice de bază şi utilitar-aplicative. Din categoria deprinderilor motrice de bază
fac parte: mersul, alergarea, săriturile, aruncarea-prinderea, iar dintre cele utilitar-aplicative
amintim: echilibrul, târâre, tracţiuni, transport de greutăţi, căţărare, escaladare. Activitatea
fizică efectuată în mod regulat este privită ca o componentă a stilului de viaţă. Pentru a lucra
cu copiii fără a greşi trebuie să-i cunoaştem.
J.J.Rousseau îi sfătuia pe educatori: „începeţi prin a vă studia mai bine elevii, căci
desigur, nu-i cunoaşteţi deloc”.

Alergare într-un picior până la bancă, mers în echilibru pe banca de gimnastică cu un
baston în dreptul omoplaţilor şi păşire peste obstacole, coboară de pe bancă prin păşire, mers
normal cu bastonul în dreptul omoplaţilor pe lângă bancă, lasă bastonul jos la capătul băncii
pe lateral şi aleargă până la coada şirului atingând palma primului elev din şir.
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Mers ghemuit până la cerc, săritura în lungime de pe loc, prinderea mingii la piept; cel
care a aruncat mingea aleargă la coada şirului, locul lui fiind luat de cel care a lucrat.

Săritura în lungime de pe loc din cerc în cerc, ia coarda, sărituri din mers la coardă până
la un semn trasat pe sol, se întorc prin alergare la coada şirului lăsând coarda în acelaşi loc de
unde au luat-o.

Alergare printre jaloane cu mingea în mână, bătaia mingii cu o mână din alergare până
la semnul trasat pe sol, întoarcere la coada şirului prin alergare cu predarea mingii următorului
elev.
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Transportul a două mingi medicinale cu braţele lateral, trecere pe sub coarda întinsă,
întoarcere 1800, aşezarea mingiilor în dreptul umerilor, trecere pe sub obstacol şi transportul
lor până la primul elev.

Alergare uşoară până la bancă, din culcat facial tracţiuni în braţe pe banca de gimnastică
până la capătul băncii, ridicare, alergare uşoară până la coada şirului cu predarea ştafetei.
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Proiect de activitate integrată ,,Din lumea animalelor”
Prof. Cotofana Lliliana,
Grădinița nr. 246, Sector 6, București
NIVEL II: GRUPA MARE “ C”
TEMA ANUALA : CUM ESTE, A FOST SI VA FI PE PAMANT ?
TEMA PROIECTULUI : ,,DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVANTA”
TEMA SAPTAMANII: ,,MINUNATA LUME A ANIMALELOR”
TEMA ACTIVITATII: ,,DIN LUMEA ANIMALELOR”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrata de o zi
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri mici, individual
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TIPUL ACTIVITATII: MIXTA (consolidare si sistematizare de cunostinte,priceperi si
deprinderi)
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala de grupă
DURATA:O zi
MODUL INTEGRARII: In retea
MIJLOC DE REALIZARE:joc didactic, activitate practica.
CATEGORII DE ACTIVITATI: mixta: ADP+ ALA I+ ADE(DS-joc didactic, DOSactivitate practica), +ALAII
SCOPUL ACTIVITATII:
● consolidarea si verificarea cunostintelor copiilor despre animalele salbatice si domestice
si mediul lor de viata, aplicarea acestora in diferite contexte de lucru;
● imbogatirea cunostintelor despre materiale si caracteristicile lor, precum si despre tehnici
de lucru necesare prelucrarii acestora in scopul realizarii unor produse simple;
● dezvoltarea simtului estetic si stimularea imaginatiei creatoare, a gandirii divergente si a
atentiei voluntare prin intreaga activitate;
● extinderea sferei jocurilor si activitatilor liber creative consolidand deprinderile de
executare a unor miscari intr-o atmosfera de buna dispozitie si placere;
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:
Cognitive:
- sa utilizeze formulele de salut adecvate momentelor zilei;
- sa identifice si sa recunoasca animalele domestice si salbatice;
- sa clasifice animalele dupa mediul de viata;
- sa aseze animalele la mediul de viata corespunzator;
- sa enumere caracteristici ale animalelor;
- sa realizeze corect corespondenta intre animal si hrana;
- sa raspunda corect la ghicitori;
- sa desparta corect in silabe;
- sa colaboreze in rezolvarea sarcinilor;
- sa aprecieze raspunsurile colegilor;
- sa formeze grupa animalelor salbatice/domestice;
- sa numere animalele salbatice/domestice in limitele 1-10
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- sa asocieze cifra la cantitate;
- sa denumeasca materialele folosite la activitatea practica;
- sa execute corect tehnicile de lucru invatate (decupare pe contur si lipire ) ;
- sa execute corect miscarile sugerate de textul cantecului ;
Psihomotrice:
- sa manuiasca cu grija materialul didactic;
- sa decupeze corect pe contur ;
- sa interpreteze versurile cantecelor si sa execute miscarile sugerate de acestea;
Afective:
- sa respecte sarcina data;
- sa participe efectiv si afectiv la joc;
- sa se conformeze regulilor de joc.
REGULILE JOCULUI:
- copiii respecta cerintele transmise de cadrul didactic privind identificarea, denumirea ,
clasificarea, enumerarea si gruparea animalelor domestice si salbatice, reproducerea unor
cantece, poezii, ghicitori si asociaza corect cifra la numarul de animale salbatice sau domestice.
SARCINA JOCULUI:
- recunoaşterea animalelor şi realizarea asocierii acestora după criteriul stabilit (mediu,
hrană, pui), rezolvarea sarcinilor propuse de Rita-Veverita.
ELEMENTE DE JOC:
mişcarea, surpriza, mânuirea materialelor, întrecerea, stabilirea feed-backului prin
aprecierea permanentă a rezultatelor şi acordarea de buline echipei care a răspuns corect,
aplauze, etc.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE :
● conversatia euristica,explicatia, exercitiul, observatia,
jocul, cantul, expunerea, surpriza, turul galeriei .

problematizarea,

MATERIAL DIDACTIC:
● macheta padure,macheta ferma, scrisoare,masti animale, plicuri, bilete cu
intrebari, jetoane si mulaje animale salbatice/domestice, Lego duplo –Parcul din padure si
Ferma de animale, animale din plus, cuburi din plastic/lemn/burete, tabla magnetica,
calendarul naturii, tempera, fise de lucru, siluete de animale din carton, forfeci,hartie
creponata,hartie glasata, lipici, creioane colorate, CD muzica fundal.
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METODE DE EVALUARE:
● evaluare orală, chestionare orală, apreciere verbală, proba practică.
Bibliografie:
-,,Curriculum pentru invatamantul prescolar (3-6/7 ani)”, 2009;
-Monica Lespezeanu ,,Traditional si modern in invatamantul prescolar”, Ed. Omfal Esential,
Bucuresti, 2007;
-Culea Laurentia ,,Ghid pentru proiecte tematice – Activitati integrate pentru prescolari (3-5
ani), Ed. DPH, 2008;
-Silvia Breben ,,Metode interactive de grup – Ghid metodic”, Ed. Arves, 2006.
-Musata Bocos-,,Antologie de proiecte tematice pentru activitati integrate”-Ed.Diana 2012
-WWW.google.ro-sectiunea imagini-animale domestice si salbatice

SCENARIUL ACTIVITĂŢII

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLATARE PERSONALĂ
Activitatea zilei incepe cu ÎNTĂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:salutul, prezenta,
calendarul naturii, noutatea zilei, impartasirea cu ceilalti.
SALUTUL: Buna dimineata ursuletilor !
,,Ursuletii s-au trezit,buna- dimineata!’’
Iepurasii s-au trezit,buna- dimineata!
Soriceii s-au trezit, buna-dimineata!
Si copiii s-au trezit, buna-dimineata!
Ritmul de inviorare
La cuprins pe fiecare
Dupa ce am facut patul,
A urmat apoi spalatul:
In urechi, la subsiori,
Pe ochi si pe dintisori.
Bine e sa fii curat,
Ingrijit si pieptanat!”
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Prin mişcările sugerate de textul cântecului se realizează în acelaşi timp şi
gimnastica de înviorare.
Se face PREZENŢA copiilor: se strigă catalogul grupei, fiecare copil îşi aşează
fotografia la panou.
După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?
CALENDARUL NATURII: ,,Calendaru-i incantat,
Ca va fi iar completat
Cu nori, ploaie,vant, furtuna,
Dar eu zic cu vreme buna!”
Se va reactualiza calendarul naturii, prin intrebari:
,,-In ce anotimp suntem?, In ce zi a saptamanii suntem?, Ieri ce zi a fost?, Cum este
vremea pe afara?, Cum ne imbracam?”
IMPARTASIREA CU CEILALTI :
Se vor purta cateva discutii despre animalele preferate, se vor preciza cateva
caracteristici si se va continua cu tema saptamanii „ Minunata lume a animalelor „ .
NOUTATEA ZILEI :
Educatoarea atrage atentia copiilor pentru a face un pic de liniste deoarece se aude un
rontait. Se indreapta spre locul de unde se pare ca se aude rontaitul - centrul tematic unde vor
face cunostinta cu ,,Rita -Veverita”. Dupa ce se poarta o convorbire introductiva despre cele
doua machete , padurea si ferma , ,,Rita –Veverita” îi invita pe copii in minunata lume a
animalelor .Pentru aceasta pe langa materialele pe care le au la dispozitie copiii vor trebui sa
indeplineasca cateva probe.
TRANZITIA spre ALA 1:
,,Bat din palme clap, clap, clap,
Din picioare clap, clap, clap
Ne-nvartim, ne rasucim
Si spre centre noi pornim!”
Educatoarea va prezenta fiecare centru de interes deschis și le va explica copiilor ce au
de lucru. Copiii, în funcție de dorinţa fiecăruia, se vor împărţi şi îşi vor alege centrul la care
vor să lucreze ţinând cont de sarcinile cerute de educatoare.
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ACTIVITATI LIBER ALESE (ALA I)
BIBLIOTECĂ:,,Cartea mea cu animale” - citire de imagini;
,, Casa fermierului”

-exercitii grafice;

ARTĂ: „Rita –Veverita ”-pictura în contur;
JOC DE MASĂ: „Reconstituie imaginile cu animale!”-puzzle cu animale;
CONSTRUCTII : ,,Lego”- Parcul din padure
- Ferma de animale
BIBLIOTECĂ: ,,Cartea mea cu animale” - citire de imagini;
,, Casa fermierului”

-exercitii grafice;

Sarcina de lucru:
copiii vor trasa semnele pe spaţiu punctat păstrând poziţia corectă a corpului;
copiii vor utiliza corect instrumentele de scris;
copiii vor,, citi” imaginile din cărţile cu animale.
Materiale: fişe de lucru, înstrumente de scris (carioca), cărţi de poveşti cu animale.
ARTĂ: „Rita-Veverita”-pictura în contur;
Sarcina de lucru:
copiii vor folosi culori corespunzătoare pentru a picta imaginea dată;
Material didactic folosit: fişe,pensule,tempera,pahar pentru apa,servetele.
JOC DE MASĂ: „Reconstituie imaginile cu animale!”-puzzle cu animale;
Sarcina de lucru:
copiii vor imbina corect piesele pentru realizarea întregului;
copiii vor discuta cu membrii grupului animalul din imagine pe baza cunoştinţelor
dobândite;
Material didactic folosit: puzzle cu animale
CONSTRUCTII: ,,Lego”- Parcul din padure
- Ferma de animale
Sarcina de lucru:
copiii vor construi tema propusa cu ajutorul pieselor Lego
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Copiii sunt anunţaţi să lucreze frumos, îngrijit, în linişte şi să colaboreze cu membrii
grupului.
După rezolvarea sarcinilor se vor expune si aprecia lucrările copiilor(Turul galeriei)
Trecerea de la activităţile pe arii de stimulare la activităţile pe domenii experenţiale se va
realiza prin :

Tranzitii:
“Ne-am jucat, am lucrat
Randul frumos am format
Si la baie am plecat ! “
Rutine:
Consta in consolidarea deprinderilor igienico-sanitare.
Se vor asigura conditiile optime pentru continuarea activitatii prin: aerisirea salii de grupa,
pregatirea si distribuirea materialelor necesare activitatilor experientiale(DS si DOS).
Tranzitii:
,,Mergem,mergem la plimbare
La rand, la rand fiecare,
Impreuna pas cu pas,
Nimeni in urma n-a ramas”.
Activitati pe domenii experienţiale-ADE:
La activitatea DS-Cunoasterea mediului -,,Cu Rita-Veverita in lumea
animalelor!” -joc didactic, prescolarii vor respecta cerintele transmise de cadrul didactic
privind ordinea de efectuare a sarcinilor si vor incerca sa-i impartasasca cat mai multe
cunostinte despre animalele salbatice si domestice .
La activitatea DOS – Activitate practica :,,Cu Rita-Veverita in lumea animalelor
vesele .’’-album -confectie (decupare pe contur,lipire,asamblare ) prescolarii vor completa
albumul cu animalele realizate prin decupare ,lipire si asamblare. Cadrul didactic le explica
etapele realizarii temei si regulile ce trebuie respectate, criterii de evaluare.
La sfarsitul activitatii se vor face aprecieri.
Jocuri si activitati liber alese –ALA II:
● Joc de miscare: ,,Stafeta animalelor”
Pentru desfasurare ,copiii se vor imparti in doua echipe:echipa animalelor domestice
si echipa animalelor salbatice,egale ca numar,asezate pe covor fata-n fata pe doua siruri. In
fata fiecarui sir se afla cate un scaun ,pe care se gaseste o jucarie de plus.La comanda de
incepere a jocului, data de educatoare,primii copii din fiecare echipa,vor lua jucaria de pe scaun
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si vor merge ca iepurasii,ca piticii,ca ursii etc. pana la scaunele din fata lor ,vor atinge scaunul
si se vor intoarce in pas alergator predand ,, stafeta”,coechipierilor. Castiga echipa care termina
prima si parcurge corect traseul.Explicatia va fi insotita de demonstratie.
● Joc muzical:,,Animale colorate”-Gasca Zurli-dar muzical pentru
Veverita.

Rita-

Copiii se vor aseza in cerc si vor interpreta cantecul si vor asocia miscarile cu linia
melodica a acestuia.
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