2018
Februarie

nr.

23

Nr. 23 - februarie 2018

Nr. 23 – februarie 2018

Cuprins
Dascălul de astăzi în școala de mâine .................................................................................................... 4

Prof. Monalissa Nica, Școala Gimnazială nr. 7 Galați
Rolul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare în formarea elevului autonom ................................ 7

Prof. înv. primar Nunvailer Anca, Şcoala Gimnazială “Elena Rareş” Botoşani
Rolul studiului tematic în valorificarea stilurilor de învățare............................................................... 10

Prof. înv. primar Moroșan Silvia, Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni
S.O.S! Natura în pericol! Educația contemporană în domeniul mediului înconjurător ....................... 14

Prof. Pantea Geanina- Loredana, Liceul de Artă „Ștefan Luchian” Botoşani
”Împărăţia copilăriei şi adolescenţei mele – şcoala” ........................................................................... 17

Prof. înv. primar Mateut Melania, Colegiul National „Teodor Nes” - Salonta
Petale din poveşti................................................................................................................................. 19

Prof. înv. primar Nicolae Ruxandra - Ioana, Şcoala Gimnazială nr. 27, Bucureşti
Spațiul românesc mediatizat în spațiului european ............................................................................ 20

Prof. înv. primar Mariana Melnic, Școala Gimnazială ,,Titu Maiorescu” Iași
Educaţia începe în familie .................................................................................................................... 25

Prof. înv. primar Postolache Monalisa Elena, Şcoala Gimnazială nr. 1 Băcani, Vaslui
Dacă e ”Școala altfel”, poate fi bal... la pregătitoare! (sugestii de organizare a activității) ................ 27

prof. Morariu Crina, Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Tg. Mureș
Rolul emoțiilor în învățare ................................................................................................................... 31

Prof. înv. preşc. Mărgineanu Roxana Maria, Grăd. PP. „Căsuţa din poveşti” Tg. Mureş
O altă... abordare ................................................................................................................................. 34

Prof. Popescu Cristina, Școala Gimnazială Nr. 169 Bucureşti, Sector 6
Step-by-step sau un învăţământ tradiţional reactualizat? .................................................................. 38

Prof. Nistor Corina - Maria, G.P.P. “Ion Creangă”, Slatina
Proiectarea unei activităţi didactice integrate folosind metode moderne ......................................... 41

Prof. înv. preşc. Nicola Nicoleta Alina, Grădiniţa P.P. „Dumbrava Minunată” Alba Iulia
Prof. Nicola Titiana, Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus

2

Nr. 23 - februarie 2018

Reforma educațională între tradiţional şi modern la orele de geografie ............................................ 46

Prof. înv. primar Oltean Corina, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Alba Iulia
Atelierul de creație............................................................................................................................... 49

Prof. înv. primar Poenaru Camelia, C. N. ”J. Monnet” Ploiești
“Toamna”- aspecte practice de abordare interdisciplinară ................................................................. 54

Prof. înv. primar Potorac Silvia, Şcoala Gimnazială “Elena Văcărescu” Bucureşti
Proiectarea didactică - exemple de bune practici la clasă ................................................................... 57

Prof. înv. primar Nedelcu Alice, Școala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgoviște
Proiect de activitate în alternativa Step by step .................................................................................. 59

Prof. înv. primar Buzatu Liliana, Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny“ Focşani, Vrancea
Pledoarie pentru lectură într-o lume informatizată ............................................................................ 63

Prof. Tudor Paula, Grădinița Nr. 94, Sector 6, București
O poveste cu o sută de rochițe... de poveste ...................................................................................... 68

Prof. înv. primar Samfescu Simona Delia, Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara
Substantivul - importanță și stilistică ................................................................................................... 71

Prof. Șanta Mihaela Gabriela, Școala Gimnazială „Dacia”, Tg. Mureș
Relația dintre motivație și performanța școlară .................................................................................. 75

Prof. înv. preşc. Roşca Andreea, Grăd. PP. „Căsuţa din poveşti” Tg. Mureş
Organizatorul grafic - metodă alternativă de evaluare la disciplina istorie ......................................... 77

înv. Tămăşan Terezia și prof. înv. primar Mociran Maria, Școala Gimnazială ”Alexandru
Ivasiuc” Baia Mare
Design instrucțional ............................................................................................................................. 83

Prof. Mirela Spiță, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău
Învăţământul românesc şi copiii supradotaţi....................................................................................... 88

Prof. Simu Svetlana, Şcoala Gimnaziala „O. Goga”, G.P.P. Nr. 42 Oradea
Copilul, timpul și voluntariatul ............................................................................................................. 91

Prof. Stancu Laurentia, GPP ”Step by Step" Călărași
Şcoala -principiu pe cale de dispariţie?................................................................................................ 94

Prof. înv. primar Ana Stanciu, Școala Gimnazială nr. 113, Sector 4, București
Metoda ,,Reggio Emilia” ...................................................................................................................... 97

Prof. înv. presc. Tamaş Ancuţa Cornelia, Grădiniţa cu program prelungit Vinga, Arad
Şcoala între trecut şi prezent ............................................................................................................. 100

Prof. înv. preșcolar Rada Andreea, Grădinița „Voinicelul” Botoșani
Managementul parteneriatului elev - învăţător ................................................................................ 104

Prof. Rucsăndoiu Flavia, Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina

3

Nr. 23 - februarie 2018

Dascălul de astăzi în școala de mâine
Prof. Monalissa Nica,
Școala Gimnazială nr. 7 Galați
Trăim într-o lume agitată, preocupată de rezultate rapide şi facile. Ritmul vieţii este
altul faţă de acum 100 de ani, 50 de ani, 5 ani, este unul mult mai rapid și cred, cumva , prin
rezultatele actului educativ, mult mai lipsit de valoare.
Omenirea se dezvoltă mai repede decât poate chiar ea suporta. Informaţiile vin peste
noi şi nu avem decât două soluţii, acceptare prin adaptare sau respingere, ceea ce ne face tot
mai incapabili de a trăi viitorul. Pe lângă adaptaţi şi inadaptaţi, există cei care creează viitorul
cum spune ALVIN TOFFLER „Cea mai bună cale de a prevedea vitorul este de a-l inventa.”
Învăţământul are acest rol de a inventa viitorul, de a forma oamenii care să poată trăi
în acord cu provocările timpului. Educaţia va trebui făcută în acord cu ceea ce cere societatea,
nu după criterii artificiale.
Se spune că „ un dascăl bun echivalează cu un noroc în viață ”. De-a lungul timpului
părinţii au acreditat ideea că, de felul cum porneşte copilul în ciclul primar, depinde foarte mult
formare lui ulterioară și turnura evenimentelor gimnaziale, liceale și universitare, au
demnostrat că, de multe ori, este purul adevăr.
În condiţiile marilor transformări care au loc în societatea noastră cresc exigenţele faţă
de activitatea şi conduita oamenilor în toate împrejurările, în societate şi în profesie. În
educaţie, atitudinea şi conduita profesorului în sistemul educativ trebuie să se ridice la cota
cea mai înaltă. Învăţătorul este persoana care realizează o misiune de importanţă majoră, de
formare şi dezvoltare a personalităţii tinerei generaţii, precum şi de instruire profesională în
cadrul instituţiilor de învăţământ în concodanţă cu necesităţile vitale socioprofesionale, morale
şi cetăţeneşti. Prin aceste activităţi învăţătorul contribuie la realizarea celui mai important
produs al societăţii – omul. El trebuie să fie instruit, calificat, capabil să se integreze prin
activităţi social-utile, contribuind astfel la progresul societăţii. Cadrul didactic este principalul
factor al educaţiei şi instruirii tinerilor. Având rolul de îndrumător, acesta contribuie la
pregătirea omului pentru activitate şi creaţie independentă. În învăţământul contemporan
învăţătorul are un rol din ce în ce mai important, este fundamentul formării personalităţii
umane. Personalitatea sa reprezintă factorul decisiv pentru reuşita elevilor, filtrul care imprimă
direcţii şi finalităţi nuanţate întregului demers educativ.
Se poate spune că cel care asigură succesul în viaţă al elevului din ciclul primar este
dascălul. El învaţă copilul să scrie, să citească, să se exprime, să calculeze, îl ajută să cunoască
mediul înconjurător, să înţeleagă momentele din istoria poporului român, să observe şi să
admire frumuseţile ţării. Apoi este de datoria profesorului, stapân pe disciplina sa, să-l atragă
pe adolescent spre tainele cunoașterii pentru a-și găsi propria identitate și aspirație de viitor.
Este miraculos, când auzim, din ce în ce de mai puține ori, că x a ajuns profesor de istorie sau
și-a făcut un scop în a vizita toate minunile antichității și multe alte ruine, doar pentru că i-a
povestit, la clasa a V a, un minunat profesor, al cărui nume nu-l mai știe, despre ce este mai
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frumos în lume sau că y este un foarte bun ziarist pentru că în școala gimnazială , doamna
profesor de limba și literatura română i-a laudat compunerea despre vacanța de vară.
Dorinţa noastră, a cadrelor didactice este ca elevii noştri să înveţe multe de la noi, săşi formeze priceperi şi deprinderi, să ne copieze într-o oarecare măsură, dar fără a-și știrbi
propria personalitate. Dar oare noi, cadrele didactice suntem întotdeauna modele pentru ei?
Pretindem să fim respectaţi de elevii noştri, de părinţi. Dar noi i-am respectat
întotdeauna? Sunt întrebări care trebuie să ne dea de gândit nouă și unor colegi dascăli.
Învăţământul românesc are dascăli buni, cu dragoste pentru profesia aleasă. Ei sunt la
datorie, ca soldatul în post. Apăsaţi, dar nu încovoiaţi de greutăţile vieţii, ei sunt atenţi la
privirile celor din bănci, la ochii lor îndreptaţi cu dragoste spre catedră, la întrebările nerostite
și gândurile zămislite.
Mileniul în care am păşit este dominat de noile tehnologii multimedia, care facilitează
într-un mod uimitor comunicarea între oameni, dar uneori exagerate, pun bariere în relaționare
și determină autoexilarea și anxietatea, teama de colectivitate și interelaționare.
La modă sunt mesajele electronice, e-mailurile, nu scrisorile; dăm mai puţine telefoane
pentru că ne vedem cu ei prin tehnologiile 3G. Tot ce am vrea să aflăm este la vedere, pe
internet, numeni nu mai trimite cărți poștale, vederi sau scrisori. Gandurile noastre ,
sentimentele sunt prin SMS. Noi, cadrele didactice avem posibilitatea să ne desfăşurăm
activitatea la clasă cu ajutorul PC – ului, exploram lumi virtuale care până mai ieri le găseam
doar în cărțile noastre și imaginația bogată. Astăzi , cu ajutorul informației media, putem vorbi,
exemplifica vizual, prin fapte, evanimente care , mai ieri, doar le imaginam. Nu toți profesorii
de geografie au ajuns pe K2 , dar mulți pot reda, video astfel de experiențe.
Fluxul bogat şi variat de informaţii, reflectând complexitatea lumii în care trăim, se
revarsă permanent şi asupra copiilor. Învăţământul românesc a venit în întâmpinarea dorinţei
elevilor de a şti să utilizeze calculatorul. Acest lucru a dus la nevoia de a regândi mijloacele
educaţiei în contextul unei societăţi bazate pe beneficiul informaţiei şi al informatizării şi pe
stimularea unor demersuri interactive care să conducă la o mai mai mare eficienţă a învăţării
şcolare şi la plasarea elevului în centrul actului educaţional.
Învăţăm mereu şi niciodată nu vom şti tot! Talentul de dascal ne permite să le insuflăm
copiilor dorinţa de a şti, curajul de a spune ce gândesc, puterea de a gândi drept, de a nu judeca
pe nimeni şi puterea de a schimba în bine lumea din jurul lor. Talentul de a fi dascăl ne ajută
să gestionăm situaţiile critice, să îndrumăm cu dăruire copiii către excelenţă sau copiii cu nevoi
speciale. Latura umană subiectivă şi fragilă trebuie cunoscută şi stăpânită. Munca în educaţie
înseamnă acumulare de tensiune , presiune, concentrare, stres, înseamnă responsabilitate
pentru o clasă întreagă de elevi dar şi pentru fiecare elev în parte, reponsabilitate în fiecare oră,
în fiecare pauză, la fiecare activitate extraşcolară. Impactul factorului uman, cu toate
consecinţele ce decurg din aceasta, nu este deloc neglijabil în această profesie. Suntem oameni,
avem suflet şi facem această meserie din pasiune, din dorinţa de a lăsa moştenire urmaşilor
dragostea de carte, corectitudinea, seriozitatea, dorinţa de a fi mai bun, de a reuşi. Învăţătorul
este cel care contribuie la educaţia pentru o viaţă de calitate a unui individ şi a colectivităţii.
Promovează încrederea, respectul reciproc, gândirea pozitivă, adoptă idei şi atitudini
democratice. Probează calităţi umane, profesionale şi etice. Recunoaşte şi pune în valoare
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aspectele pozitive şi rezultatele elevilor, îi sprijină în eforturile lor şi le insuflă încredere în
forţele proprii.
Problema esenţială a cadrelor didactice din şcoala de mâine este transpunerea reformei
derulate în acest sens, din plan conceptual în plan operaţional, oferind educaţie la nivel
european, care să răspundă exigenţelor actuale şi de perspectivă ale societăţii.
Tot corpul profesoral trebuie să contribuie la promovarea politicii privind
descentralizarea învăţământului preuniversitar, asigurarea calităţii în educaţie, formarea de
resurse umane şi iniţierea de programe cu finanţare externă, informatizării şcolilor rurale şi
educaţiei timpurii.
Globalizarea solicită un om deschis spre comunicare, pentru că ea, comunicarea, are
un rol esenţial şi fundamental în progresul omenirii.
Modernizarea învăţământului se poate înfăptui în interesul elevului – cetăţean european
– prin deschidera dascălului spre nou, fiind mereu şi firesc în mijlocul provocărilor, fiind
oameni ai timpului pe care îl trăim.
Cui îi place profesia de DASCĂL munceşte cu pasiune, manifestă sentimentul noului, se
bucură de succesele muncii sale şi se întristează de insuccese. Dragostea faţă de profesie se
manifestă prin preocuparea de a se perfecţiona necontenit, de a găsi căi noi de educare a
elevilor.
„Fiecare copil pe care îl educăm este un om pe care îl câştigăm.”

Bibliografie:
1. Chapman, G. – Cele cinci limbaje ale iubirii, Editura ,,Curtea Veche”, Bucureşti, 2008
2. Creţu, T. – Psihologia copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005
3. Cucoş, C. – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2000
4. Ezechil, Liliana – Comunicarea educaţională în context şcolar, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2002
5. Faber, A. ; Maylish, Elaine – Comunicarea eficientă cu copiii, acasă şi la şcoală,
Editura ,,Curtea Veche”, Bucureşti, 2002
6. Jude, I. – Educaţie şi socializare, Editura Academiei române, Bucureşti, 2008
7. Şerban, I. Gr. – Învăţătorul şi copiii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975
8. Truţă, Elena; Mardar, Sorina – Relaţia profesor-elevi, Editura Aramis, Bucureşti, 2007
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Rolul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare în formarea
elevului autonom
Prof. înv. primar Nunvailer Anca
Şcoala Gimnazială “Elena Rareş” Botoşani
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista
când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să
se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)
Problematica educației dobândește în societatea contemporană noi conotații, date mai
ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale. Accentul trece de pe
informativ pe formativ. Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot
mai evident faptul că educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de
învățământ, își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalităților copiilor. Învățământul
are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic și socioafectiv, pentru o
cât mai ușoară integrare socială.
Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum
și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Trebuința de a se juca, de a fi mereu
în mișcare, de a pune întrebări despre ceea ce-i înconjoară (formal și informal) este tocmai ceea
ce ne permite să împăcăm școala cu viața. În cadrul acestor activități elevii se deprind să
folosească surse informaționale diverse, să întocmească colecții, să sistematizeze date, să se
dezvolte creativ, învață să învețe, se autodisciplinează, ”se eliberează de tirania profesoratului”
(Costantin, Noica,”Jurnal filozofic”, pag.7-8).
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi
locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile
extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini,
talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ
în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de
cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se
juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară
în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor
cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze
potenţialul intelectual.
Grija față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor copiilor și
de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestor activități extrașcolare. Activităţile
acestea dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerilor în actul decizional în
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contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se
astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.
Plimbările, excursiile în natură, „o carte pe care o scoţi din bibliotecă, un Preludiu de Bach
pe care-l pui seara, în linişte, sau un exemplu de seninătate intelectuală, sunt mult mai
educative decât o lecţie.”( Costantin, Noica,”Jurnal filozofic”, p. 9). La vârsta școlară, copiii
sunt foarte receptivi și ingenioși. Ei pot reda cu succes imaginea realității, a unei cărți citite sau
a unei piese muzicale audiate în cadrul activităților de desen/modelaj, în activitățile creative.
Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri
pentru a-şi forma convingeri durabile.
În proiectarea scenariului unei serbări trebuie să se ia în calcul, pe lângă conţinuturi,
care trebuie să fie apropiate experienţei de viaţă a copilului, să răspundă nevoilor sale de
cunoaştere, de nou şi de frumos, încă două coordonate majore: mişcarea, atmosfera de veselie
și destindere pe de o parte, şi atmosfera încărcată de emoţii ,ce produce o anumită tensiune
interioară fiecărui copil, pe de altă parte. Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură
îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, decorul neobişnuit, costumaţia copiilor, a
cadrului didactic, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul muzical - reprezintă toate,
elemente importante ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite
Reusita unei serbări trebuie să fie consecinţa unei alegeri judicioase a celui mai
accesibil program şi a unei activităţi bine planificate de pregătire în cursul unei perioade mai
îndelungate. Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt şi mai
ales să nu afecteze timpul de joc al copiilor sau timpul destinat altor activităţi obligatorii. Orice
serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru cadrele didactice şi, nu în
ultimul rând, pentru părinţi, imaginaţia şi creativitatea fiecăruia – copil sau cadru didactic.
Programul acestor serbări va fi alcătuit mai ales din poeziile, cântecele şi dansurile care
au fost însuşite mai bine de copii într-o anumită perioadă şi a căror temă se axează pe
evenimentul ce se sărbătoreşte. În serbările prilejuite de marile aniversări, conţinutul trebuie
sa fie orientat spre semnificaţia zilei care se sărbătoreşte .
Din varietatea serbărilor organizate în şcoală, cele mai tipice sunt: serbările ocazionale
- prilejuite de marile aniversări naţionale ( Ziua României, 24 Ianuarie, Eminescu) şi
religioase (25 Decembrie ) , serbarea Abecedarului, serbarea sfârşitului de clasa a IV-a,
serbarea de 8 Martie. Pentru realizarea unei serbări şcolare, învăţătorul trebuie să-i pună pe
copii nu numai în situaţia de actori, ci şi în cea de spectatori .
Serbarea de Crăciun este unul din evenimentele cele mai plăcute din viaţa şcolii şi o
ocazie de a valorifica tradiţiile şi obiceiurile româneşti. În fiecare an elevii şcolii noastre
prezintă spectacole ce conţin scenete specifice Naşterii Domnului şi colinde. Tradiţiile
specifice Crăciunului au fost prezentate cu multă bucurie şi emoţie de către elevi. Cu această
ocazie elevii s-au îmbrăcat în costume naţionale pentru a colinda iar pentru scenete au avut
costume adecvate.
Perspectiva apariţiei lui Moş Crăciun încărcat de daruri i-a stimulat şi mai mult în
pregătirea acestui eveniment şi a intensificat emoţiile copiilor. Multă vreme, chiar după ce
serbarea de Crăciun a trecut, elevii au povestit întâmplările acelei zile şi au comentat
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recomandările lui Moş Crăciun. Prin
impresionat mai mult.

jocurile şi desenele lor au reprodus ceea ce i-a

Sărbătoarea Nașterii Domnului este un izvor nesecat de activităţi extrașcolare care se
pot realiza împreună cu copiii și implicând familia și comunitatea.
Activitatea cea mai cunoscută si practicată în școli este Serbarea de Crăciun sau
montajul literar-artistic. Acesta are ca obiective fundamentale: îmbogățirea vocabularului,
dezvolatarea capacității de memorare; stimularea sensibilității estetice; îmbogățirea
cunoștințelor despre diversele evenimente sărbătorite; educația estetică a copiilor, stimulândui să perceapă frumosul din viața cotidiană, din familie, din natură, din atitudinea oamenilor.
Mersul cu colindul este o altă activitate îndrăgită de copii având și perspectiva primirii
de bunătăți specifice Crăciunului cum ar fi: colaci, mere, nuci, dulciuri dar şi aceea de a
transmite bucuria Nașterii Domnului. Aceasta activitate poate fi asociată şi cu vizita la un
centru de copii sau o casă de copii pentru a le duce acestora un strop de fericire pe lângă
bunurile materiale ce se pot strânge pentru ei. Impactul emoţional asupra copiilor va fi major,
ei aflând astfel ca sunt și persoane/ copii mai puțin norocoși decât ei care au nevoie de ajutor
și atenție din partea nostră a tuturor. Părinții au un rol foarte important în derularea acestei
acțiuni umanitare.
Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de
vorbire şi înclinărilor artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, şcolarii
culeg o bogăţie de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. Dintre toate
serbările școlare Serbarea Nașterii Domnului şi Serbarea dedicată Mamei sunt cele mai
emoționante și cele care scot la iveală bogăția afectivă a copiilor.
Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante
care se realizază prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl
are de îndeplinit fiecare copil şi susţinută de suportul afectiv contribuie la mărirea stabilităţii
atenţiei, iar cu timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort.
Prin organizarea serbărilor se dezvoltă copiilor dragostea pentru ţară, pentru frumos,
fiind un prilej de bucurie, emoţie, bună dispoziţie, atât pentru copii cât şi pentru părinţi.
Participarea la concursuri de confecționat felicitări și ornamente de Crăciun este
un alt fel de a-şi manifesta creativitatea, imaginația și entuziasmul. Concursul se poate termina
cu o expoziție a lucrărilor executate de copii în incinta școlii sau în altă locație.
Cu ocazia fiecărei serbări elevii şi-au manifestat aptitudinile artistico-plastice,
pregătind invitaţii şi felicitări iar la sfârşitul acestora au făcut fotografii care vor sta mărturie
peste ani, amintind de minunata lume a copilăriei. Prin tot ce au prezentat în cadrul serbarilor,
elevii şi-au demonstrat aptitudinile artistice mai mult sau mai puţin dezvoltate. Acestea se
cristalizează pe toată perioada de dezvoltare şi maturizare psiho-socială, pe măsură ce se
formează structura de personalitate. Copilul are ocazia să le cultive dacă beneficiază de
susţinere. Multe dintre aptitudini se pierd dacă nu sunt identificate la timp. “Talentul este un
subţirel izvor de munte. Trebuie să-i sapi calea în piatră şi să-l captezi cu înaltă osteneală. “(
Gala Galaction).
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Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort
suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează, prin faptul
că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.
Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze,
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de
educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor,
prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi .
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în
cadrul activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult
modul de gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un
feed- back pozitiv.
Bibliografie:
Cernea, Maria, ”Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de
învățământ, în învățământul primar” nr.1/2000, Ed. Discipol, București;
Cucoş, C., Pedagogie, ediţia a II-a,2002, Editura Polirom, Iaşi;
Comănescu I., Autoeducaţia, azi şi mâine, 1994, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea;
Noica,C., Jurnal filosofic,1990, Editura Humanitas, Bucureşti;
Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară, 2000,Editura Aramis, București;
Văideanu G., Educaţia la frontiera dintre milenii, 1988, Editura Politică, Bucureşti

Rolul studiului tematic în valorificarea stilurilor de învățare
Prof. înv. primar Moroșan Silvia
Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni
Unul din dezideratele învăţământului primar este dezvoltarea personalității copilului.
Între activităţile care converg spre atingerea acestei finalităţi, un loc aparte îl ocupă studiul
tematic, o disciplină specifică alternativei Step By Step. Aceasta se concentrează pe anumite
teme supuse studierii şi care sunt analizate din mai multe perspective. Predarea tematică
presupune integrarea diferitelor discipline prin explorarea unei idei interesante care aparţine
mai multor domenii. O astfel de abordare se face în aşa fel, încât elevii să vadă legăturile dintre
diferitele discipline și relaţiile acestora cu viaţa. Totodată se oferă multiple ocazii de
valorificare și de dezvoltare a stilurilor de învățare ale copiilor.
În predarea tematică, demersul începe cu stabilirea temei. La început, subiectele sunt
alese sau sugerate de către învăţătoare, treptat elevii au libertatea optării pentru unul din
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domeniile care îi interesează mai mult. De obicei, se începe cu teme apropiate de experienţa
lor de viaţă (Clasa mea, Anotimpurile, Viaţa albinelor etc.). Aria tematică se extinde treptat,
ajungându-se în clasa a IV-a la teme îndepărtate de realitatea apropiată (Dinozauri, Sistemul
Solar, Vulcani, Peşterile etc.) Practic, poate fi abordată orice temă. Condiţia esenţială este să
vină din partea elevilor, pentru ca astfel să existe motivare intrinsecă pentru căutare, cercetare,
emitere de ipoteze, identificarea unor cauze, analizarea unor situații diferite, formularea unor
concluzii etc.
Derularea studiului tematic se face în funcţie de particularităţile elevilor, de ceea ce îi
interesează pe ei, de obiectivele urmărite, de resursele care sunt mai uşor de procurat şi/sau de
valorificat, de tehnicile şi instrumentele de evaluare pentru care optează cadrele didactice.
În continuarea se prezintă succint un studiu tematic derulat în anul şcolar trecut, fără
pretenţia că ar putea fi model, ci doar un posibil reper pentru colegii care doresc să cunoască
și o altă abordare a conţinuturilor.
Tema: Şcoala noastră
Clasa a II- a Step By Step
Scopul: Valorificarea informaţiilor despre şcoală în redactarea unei cărţi
Durata: 6 săptămâni (15 ianuarie-26 februarie 2017).
Etape orientative:
I. Propunerea temei a venit din partea elevilor, care şi-au pus întrebarea de ce şcoala
noastră poartă numele maestrului Ion Irimescu.
II. Întocmirea unui tabel orientativ (Ştim / Vrem să ştim / De unde? Cum? / Am
aflat) s-a realizat în clasă, împreună cu toţi elevii, pentru a şti care vor fi domeniile /
subdomeniile ce trebuie studiate în etapele ulterioare, astfel încât să se poată acoperi cât mai
mult sau chiar tot din ceea ce-i interesează pe elevi. S-au completat primele trei coloane
înaintea începerii activităţilor propriu-zise, iar a patra secţiune a fost completată pe parcursul
derulării studiului, cu date reprezentative pentru tema cercetării. Răspunsurile au fost căutate
de elevi şi au fost valorificate în cărţile redactate de ei.
III. Programarea în reţea s-a realizat împreună cu copiii. În urma unui brainstorming,
au fost propuse mai multe domenii de cercetare. În funcţie de experienţa şi vârsta lor, s-a optat
pentru următoarele şapte subteme: Localizare, Istoric, Foști elevi, oameni de seamă, Școala
ieri, școala azi, în imagini, O zi de școală, Cadrele didactice, Pentru o școală curată. Acestea
au fost afișate, sub formă de ciorchine, pe tot parcursul studiului, pe panoul destinat
programării în rețea. Subtemele au constituit, pentru fiecare elev, direcţii importante pentru
studiu și, în final, pentru conceperea cărţii.
IV. Stabilirea grupelor de lucru
Sarcinile, regulile, responsabilităţile fiecărui grup au fost precizate de la început, şi au fost
centralizate într-un tabel. S-a ţinut cont de stilul de învăţare al fiecăruia, astfel încât activităţile
pe ateliere să trezească plăcerea de a lucra, de a obţine rezultate cât mai bune.
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V. Informarea părinţilor s-a făcut la începerea derulării activităţilor, când familia
elevului a primit o scrisoare cu privire la tema proiectului, durata, modalitatea de finalizare
prin redactarea unei cărţi şi la rolurile pe care şi le-ar putea asuma în cadrul grupelor de studiu.
VI. Formularea rezultatelor anticipate
Pentru fiecare din cele şase ateliere de lucru, s-au stabilit obiective operaţionale şi
sarcini de lucru precise. În proiectare s-a ţinut cont de curriculum în vigoare, precum şi de
realizarea unor piese necesare în redactarea cărţii. Exemple orientative:
1. Citire: să citească fragmente din textele Domnu ۥTrandafir, de Mihail Sadoveanu,
Amintiri din copilărie, de Ion Creangă, Sârguinţa lui Iancu etc.; să citească fragmente din
monografia şcolii; să utilizeze dicţionarele pentru a găsi explicaţiile unor cuvinte şi expresii
regionale; să explice proverbe referitoare la carte, învăţătură; să realizeze dialoguri elev-elev
în legătură cu cele citite; să compună scurte texte orale pe baza fotografiilor surprinse în timpul
activităţilor şcolare; să mimeze diferite comportamente ale personajelor din fragmentele citite;
să realizeze jocuri de rol; să interpreteze roluri de elevi care mai târziu au devenit oameni
celebri etc.;
2. Scriere: să compună cvintete, pornind de la cuvinte despre şcoală; să redacteze texte
de scurtă întindere pe baza unui şir de întrebări şi / sau ilustraţii: Prima zi de şcoală, Ce ne
povesteşte stiloul, Întâlnire cu maestrul Ion Irimescu; să redacteze mesaje adresate şcolii
(personificată); să scrie caligrafic scurte texte, în vederea publicării în carte; să completeze şi
să conceapă careuri de cuvinte încrucişate, în legătură cu activitatea şcolară; să scrie un alfabet
al lucrurilor din şcoală, definite în mod creator ; să creeze ghicitori despre obiectele şcolarului;
3. Matematică: să rezolve exerciţii şi probleme în care datele se referă la tema studiată
(despre populaţia şcolară, numărul sălilor de clasă, numărul ferestrelor, al băncilor etc.); să
completeze fişa de calcul mintal Stiloul vă îndeamnă să calculaţi corect; să estimeze lungimea
clădirii şcolii, a terenului de sport, utilizând unităţi de măsură nonstandard; să creeze exerciţii
şi probleme după fotografiile realizate în timpul vizitelor în şcoală ;
4. Arte: să realizeze o emblemă a şcolii, folosind hârtia colorată şi aplicând tehnici de
lucru combinate; să ilustreze prin desen aspecte din viaţa personalităţilor fălticenene care au
învăţat în şcoala noastră; să interpreteze cântecele Sunt elev, Imnul şcolii, Merg la şcoală; să
confecţioneze din hârtie Ghiozdanul, Litere şi cifre, utilizând tehnica Origami; să decoreze
schiţe realizate după temele din creaţia maestrului Ion Irimescu, utilizând punctul şi linia cu
rol decorativ; să realizeze lucrarea Şcoala mea, utilizând tehnici combinate; să confecţioneze
din carton copertele cărţii şi să ilustreze adecvat titlului ales; să ilustreze paginile cărţii, în
funcţie de conţinut, să dea viaţă diferitelor rechizite şi obiecte care au legătură cu viaţa şcolară
etc.;
5. Construcţii: să construiască macheta şcolii, o şcoală a viitorului, o scenă în formă
de carte, diferite rechizite etc.
6. Studii sociale: să observe, în timpul zilelor de şcoală, aspecte semnificative legate
de viaţa şi activitatea şcolarilor ; să identifice, în cadrul vizitelor în şcoală condiţiile de lucru
ale elevilor; să descopere asemănări şi deosebiri între viaţa şcolară din trecut şi cea de astăzi;
să recunoască tradiţii şi obiceiuri specifice şcolii noastre; să argumenteze rolul oamenilor de
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seamă în dezvoltarea şcolii; să conceapă o emblemă a şcolii, ţinând cont de domeniile studiate;
să realizeze un sondaj de opinie în rândul elevilor din clasele a II-a, cu privire la relaţiile care
se stabilesc între colegi etc.
VII. Realizarea cărţilor
În cadrul atelierelor de lucru, s-a urmărit colectarea, selectarea de materiale şi crearea
unor produse originale. Acestea au fost organizate în cărţi individuale. Elevii au fost informaţi
de la început că proiectul va fi finalizat printr-o carte redactată de ei înşişi (prima lor carte),
care va fi expusă pe holul şcolii. Ştiind că produsele realizate vor fi prezentate într-un spaţiu
public, cu ocazia unui eveniment important (Zilele Şcolii), elevii au lucrat cu multă grijă,
responsabilitate, dorind ca rezultatul muncii lor să iasă în evidenţă prin ceva. Munca elevilor a
fost mereu încurajată, apreciată şi s-a făcut în permanenţă transfer de cunoştinţe, pentru
valorificarea la cotă maximă a situaţiilor de învăţare.
VIII. Evaluarea
Fiecare activitate desfăşurată a fost evaluată curent prin împărtăşirea experienţelor de
învăţare. Când elevii au prezentat în faţa colegilor materialele colectate, s-a avut în vedere ca,
prin expunerea lor, să răspundă unor întrebări orientative: De ce au ales acel material? Unde lau găsit? Ce reprezintă? Ce conţine ? La ce întrebări din tabelul comun întocmit răspunde?
Orice produs realizat la activităţile pe ateliere a fost, de asemenea prezentat în faţa clasei
(Anexa). Ceilalţi copii au cerut diferite informaţii. Prin acest demers s-a urmărit ca elevii să
înveţe unii de la alţii şi totodată să afle împreună cum să facă o carte cu care să se poată mândri.
La final, s-a organizat expoziţia cu titlul O carte din suflet de şcolar. Aceasta a fost apreciată
de părinţii elevilor, de elevii din alte clase, de cadrele didactice, de musafirii care au venit în
şcoală. S-au publicat articole în revista şcolii Vreme trece, vreme vine… și în Dumbrava
Minunată. S-au înregistrat aspectele mai importante și în jurnalul clasei.
Tot în etapa de evaluare a studiului s-a administrat un chestionar cu scopul de
autoevaluare, cuprinzând următoarele întrebări:
-

Ce apreciezi mai mult la cartea ta?

-

Ce ai putut să faci cu uşurinţă ca scriitor?

-

Ce ţi s-a părut dificil în cadrul acestui studiu?

-

Ce vei face în continuare ca să devii un scriitor mai bun?

-

Ce temă va avea cartea ta viitoare?

Prin centralizarea răspunsurilor s-a urmărit constatarea stării de fapt în etapa finalizării,
testarea capacității de autoapreciere, care au fost cerințele pe care le-au rezolvat cu ușurință,
dificultățile întâmpinate de elevi, toate acestea având ca scop îmbunătățirea demersurilor
viitoare și orientarea spre alte teme de studiu.
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Anexa- Câteva din rezultatele muncii elevilor

S.O.S! Natura în pericol! Educația contemporană în domeniul mediului
înconjurător
Prof. Pantea Geanina- Loredana
Liceul de Artă „Ștefan Luchian” Botoşani

Intervenţiile omului asupra naturii au început încă de pe primele trepte ale civilizaţiei
umane prin extinderea speciilor de animale, pe care le considera a fi utile pentru el, prin
defrişări de terenuri şi desţeleniri de pajişti. Dezvoltarea treptată a industriei, extinderea şi
intensificarea producţiei agricole, creşterea la proporţii uluitoare a oraşelor, crearea unei ample
reţele de comunicaţii, înmulţirea mijloacelor de transport, au dus la transformări radicale în
componenţa naturii. Omul, ajutat de o tehnică superioară, a devenit principalul factor
modificator al mediului pe întregul areal locuibil, iar pe anumite porţiuni limitate a împins
acţiunea sa până la distrugerea unor ecosisteme altădată înfloritoare.
Natura şi dezvoltarea nu sunt antitetice! Doar dezvoltarea dezordonată, risipitoare a
resurselor naturale şi a bunurilor fabricate este dăunătoare (chiar distrugătoare) mediului
înconjurător. Omenirea este datoare să respecte legile naturii, fără a dăuna echilibrului dintre
componentele ansamblului regional sau planetar.
Omenirea, ajunsă într-un înaintat stadiu de civilizaţie, conştientizează faptul că deşi
domină natura, unele acţiuni nechibzuite ale sale produc dereglări semnificative în echilibrul
naturii şi că forţa acesteia poate “depersonaliza” omul, aducându-i mai multă nefericire decât
confort.
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Unul din primele semnale de alarmă în domeniul mediului înconjurător a fost dat de
cercetătoarea Rachel Carson, în lucrarea „Primăvara tăcută”, apărută în 1962. Ea arăta
surprinzător de captivant şi terifiant cum inconştienţa umană exercitată asupra mediului a ajuns
să polueze o planetă pe care viaţa se desfăşura de milioane de ani.
De-a lungul anilor 1960 s-au înmulţit şi semnalele de alarmă, protestele, apelurile
pentru puritatea aerului şi a apei, pentru oraşe în care să se poată respira, pentru hrană
necontaminată cu chimicale, pentru un mediu în care să se poată trăi fără teamă. Problema
mediului înconjurător a fost dezbătută în congrese, simpozioane, la mese rotunde. S-a instituit
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător (UNEP), s-au stabilit: Sistemul Global
de Supraveghere a Mediului Înconjurător, Sistemul Internaţional de Referinţe, Registrul
Internaţional de Produse Chimice şi Potenţial Toxice, ş.a.
Conferinţa Naţiunilor Unite cu privire la mediul înconjurător, întrunită la 5-12 iunie
1972 proclama, printre altele, că „există largi perspective pentru îmbunătăţirea calităţii
mediului înconjurător şi pentru crearea unei vieţi fericite”, dar că „omul trebuie să acţioneze
ordonat, să profite de cunoştinţele saleşi să colaboreze cu natura cu scopul de a crea un mediu
înconjurător mai bun”. Principiul 19 enunţat evidenţiază faptul că educaţia în problemele
mediului trebuie exercitată atât asupra tinerilor, cât şi asupra adulţilor, în vederea
conştientizării simţului de răspundere în ceea ce priveşte apărarea şi îmbunătăţirea mediului
înconjurător în toate dimensiunile lui.
Planul de acţiune în domeniul mediului înconjurător, adoptat la Stockhlom, a intrat în
lucru, identificându-se factorii degradanţi, adoptându-se planuri şi strategii la nivel mondial
ş.a.m.d. S-au organizat variate conferinţe internaţionale în diferite colţuri ale lumii, s-a stabilit
ca Zi Internaţională a mediului înconjurător ziua de 5 iunie.
Cu toate acestea accidentele ecologice, poluarea, defrişările, pasivitatea şi agresiunea
nejustificată a omului faţă de natură continuă, la scară planetară, mediul înconjurător
constituind unul din „dosarele cele mai acute, grave şi complexe ale contemporaneităţii.”
Orice om trebuie să înţeleagă că este inseparabil de mediul său şi că efectele negative
ale acţiunilor sale se repercutează asupra lui însuşi, asupra celorlalţi din generaţia prezentă şi
viitoare. Trebuie să mai înţeleagă că e necesar să se implice, să colaboreze în soluţionarea
problemelor mediului său imediat, să ia decizii şi să pună în practică soluţii, să prevină şi să
corecteze neajunsurile provocate mediului. Natura ne-a învăţat, ne învaţă, ne primeşte
întotdeauna cu prietenie în sânul ei, iar întreaga omenire este datoare să respecte legile naturii
şi să procedeze ca un bun gospodar cu aceasta.
„Iubiţi natura preacurată

Să facem sacrul legământ,

Cât încă nu e prea târziu!

Să ocrotim acest Pământ!

Copii şi vârstnici, laolaltă

E tot ce- avem mai bun, mai sfânt.

Să mai păstrăm Pământul viu!

Salvaţi-l cât mai este timp!”

Acest îndemn este adresat tuturor categoriilor de vârstă, în special copiilor, care trebuie
să-şi formeze, de la fragede vârste, deprinderi şi comportamente sănătoase, să-şi dezvolte:
conştiinţa ecologică, simţul responsabilităţii, solidaritatea cu ceilalţi pentru păstrarea şi
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ameliorarea mediului, capacitatea de a lua decizii, de a identifica şi a pune în practică soluţii
de prevenire şi de rezolvare a problemelor concrete. Cetăţeanul actual şi viitor trebuie pregătit
„pentru a influenţa pozitiv deciziile politice, economice şi sociale cu privire la mediu”.
La intrarea în şcoală copiii au unele reprezentări despre mediul în care trăiesc. Şcoala
este datoare să le consolideze şi să le dezvolte aceste reprezentări despre natură şi societate, să
cultive sentimentul de admiraţie, să formeze deprinderi de protejare a mediului înconjurător.
Trebuie stabilite, obligatoriu, interdependenţele dintre factori şi efectele în lanţ, mergându-se
până la analiza critică, globală. De exemplu: se pot organiza acţiuni de observare în natură, se
pot viziona casete video, emisiuni TV referitoare la exploatarea vieţii Terrei, a lumii plantelor
şi a animalelor, se pot lectura şi comenta articole din reviste sau publicaţii de specialitate (care
prezintă dezastre provocate de atitudinea indiferentă a omului faţă de mediul înconjurător), se
pot analiza comparativ unele medii curate şi unele medii poluate (folosind ca suport: planşe,
fotografii), se pot identifica cauzele care pot duce la deteriorarea mediului şi posibilităţile de
ameliorare a acestora. E necesar apelul la texte cunoscute, apelul la mediul imediat al elevului.
Se pot organiza excursii şi drumeţii în mediul natural apropiat şcolii sau elevilor (în scopul
observării efectelor unor activităţi ale omului asupra mediului), se pot lectura şi comenta
poveşti, basme, legende, se pot organiza dramatizări. Se poate apela la crearea de compuneri,
eseuri, la realizarea studiilor de caz, la jocuri de rol, la povestirea unor întâmplări petrecute în
mijlocul naturii, aflate sau trăite direct de elev. În vederea formării noţiunii de valoare se
recomandă a se folosi metode de acţiune (anchete, cercetarea documentelor, discuţii în grup
mic urmate de dezbateri, se pot folosi exerciţii de tip grilă, exerciţii de justificare a unor
afirmaţii cu valoare de înţelepciune referitoare la mediul în care trăim, se pot desfăşura acţiuni
practice de ecologizare a unei zone, acţiuni de recuperare şi de reciclare, de amenajare a unor
spaţii verzi, se pot confecţiona tablouri şi jucării folosind deşeuri şi materiale din natură).
Participând direct la acţiuni copilul capătă o anumită experienţă, care-l va ajuta să cunoască
realitatea înconjurătoare, să-şi lărgească şi să-şi dezvolte relaţia cu mediul. Tot activităţile
ecologice sunt cele care dezvoltă sentimentele de prietenie şi de voluntariat, dezvoltă dragostea
de muncă, dragostea pentru natură, dezvoltă spiritul de echipă.
Există o multitudine de mijloace cu ajutorul cărora copiii pot cunoaşte natura şi
pericolele în care se află organismele vii ca urmare a poluării aerului şi apei, a defrişării
nemiloase a pădurilor ş.a.m.d.
Cert e că niciunuia dintre noi nu i-ar place să vadă dezastre, nimănui nu i-ar place să
ştie că noi am contribuit la distrugerea Terrei. Curăţirea apelor, înlocuirea substanţelor plastice,
a îngrăşămintelor chimice, a pesticidelor şi a altor substanţe chimice sintetice cu produse
naturale degradabile, recuperarea din reziduuri a materiilor prime sunt unele din modalităţile
de preîntâmpinare a unui final catastrofal.
Educaţia ecologică este şi trebuie să constituie o preocupare permanentă a cadrelor
didactice, astfel încât copiilor să nu le fie greu să planteze o floare, un copăcel, să respecte
curăţenia locurilor înconjurătoare, să protejeze natura. Prin toate acțivitățile desfășurate cu
elevii trebuie să le arătăm copiilor că omul nu are dreptul să distrugă o specie animală sau
vegetală (fără o motivație serioasă, concludentă). Nu avem dreptul de a distruge ceea ce nu am
creat. O plantă umilă, o insectă minusculă, cuprind mai multă frumusețe și perfecțiune și
ascund mai multe mistere decât cea mai minunată creație umană. Este necesar să le aducem la
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cunoștință elevilor faptul că natura a fost , în toate timpurile, o sursă de inspirație poetică pentru
mânuitorii condeiului și penelului. A constituit izvorul cel mai de preț al artiștilor populari.
Organizarea unor dezbateri pe tema unor situații concrete, cât mai fidele (pentru a
prezenta credibilitate în ochii copiilor, pot forma deprinderi de comportare civilizată și grijă
pentru păstrarea și ocrotirea calității mediului înconjurător
În concluzie, prin toate activitățile desfășurate cu elevii în vederea transmiterii
noțiunilor de ecologie trebuie să le arătăm că noi, oamenii, existăm pentru că există și celelalte
ființe și de aici nevoia de a proteja viața, mediul și lumea în care trăim.
Educaţia este cea care face omul responsabil faţă de protecţia mediului înconjurător, îl
învaţă să utilizeze raţional resursele naturale, să colaboreze şi să coopereze în vederea
progresării sănătoase a civilizaţiei umane. Dacă elevii sunt educaţi în spiritul ecologiei, mâine
vom avea un Pământ mai curat, mai verde şi mai vesel.
Bibliografie:
Cărți:
Rachel Carson- „Silent Spring”- Houghton Mifflin, Boston, 1962
Răuță Corneliu; Cârstea Stelian- „Poluarea și protecţia mediului înconjurător. Probleme –
perspective”, București, Editura Știinţifică și Enciclopedică, 1979
Articol:
Filipaș Titus, „Dezvoltarea durabilă“, http://blogecologic.wordpress.com/tag/ principiilebrundtland/ (1 septembrie 2014)

”Împărăţia copilăriei şi adolescenţei mele - şcoala”
Prof. înv. primar Mateut Melania
Colegiul National „Teodor Nes” - Salonta
In mica sala de clasa pregatitoare B de la Colegiul National „Teodor Nes” din Salonta
intra zilnic, cu zambetul pe buze, 26 de bobocei, minti istete si suflete curate, motiv pentru care
am si numit colectivul clasei noastre „Prietenii veseliei”. De la intrare, usa clasei ii intampina
frumos decorata, iar de pe peretii interiori ai salii de clasa le zambesc literele si cifrele, colorate
si personalizate, personaje din povestile si desenele animate indragite de ei si, de asemenea,
diverse lucrari proprii pe care ei, insisi, elevii, le-au realizat pe parcursul activitatilor. Totul
este viu colorat, plin de viata si mereu in schimbare. Biblioteca clasei adaposteste volume de
povesti cu imagini, carti despre animale, cosmos, natura, iar la coltul „Joc de masa”, ii asteapta
o multime de puzzle-uri si jocuri cu zarul. Toate acestea doar pentru a se simti ei comfortabil
in sala de clasa, pentru ca acomodarea cu mediul institutionalizat al scolii sa aiba loc repede si
usor, pentru a se simti ca intr-o imparatie, unde jocul, imbinat cu invatarea sa le dea incredere
in fortele proprii, sa ii faca sa isi doreasca sa vina si maine si poimaine si in fiecare zi la scoala.
Ce poate fi mai frumos si multumitor pentru un dascal decat sa-si vada toate bancile pline cu
elevi, care intreaba, descopera, exploreaza, invata si reusesc?!
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Pornind de la gandurile mai sus mentionate, am dat curs cu mare interes implicarii mele
in proiectul educational "Împărăţia copilăriei şi adolescenţei mele - şcoala”, categoria „Adaptarea elevilor la mediul şcolar, evitarea abandonului şcolar”. Astfel, in decursul lunilor
februarie, martie, aprilie, anul scolar 2016 – 2017, am realizat impreuna cu elevii clasei
pregatitoare si cu familiile acestora urmatoarele activitati:
☺„Surse de stres scolar” - obiectiv: identificarea surselor de stres scolar. Avand in
vedere ca elevii abia au inceput activitatea scolara, am pornit de la recunoasterea sentimentului
de frica/spaima/stres in diferite situatii, am mimat aceasta emotie, am desenat-o si ulterior am
desfasurat jocul „Cutia fricii”. Fiecare copil a desenat sau scris (dupa capacitatea intelectuala
a fiecaruia) pe un biletel obiecte, fiinte, situatii care pe el il inspaimanta, sau care il streseaza
si il nelinistesc. Am incurajat toti elevii sa vorbeasca deschis despre ceea ce au desenat pe bilet.
La final toate biletele au fost introduse intr-o cutie a fricii, care a fost inchisa cu cheia.
☺ „Cum ma vad eu, cum ma definesc ceilalti?” - obiectiv: construirea unei imagini
pozitive despre sine. Activitatea s-a desfasurat in clasa, in prezenta mamelor. S-a format un
cerc mare al mamelor, si unul mai mic, in interior, al elevilor. Fiecare elev a stat in fata
mamei lui si a spus un lucru care ii place si unul care nu ii place la colegul din dreapta lui, in
timp ce transmiteau un animal de plus de la unul la celalalt. Apoi am desfasurat jocul
„Momentul adevarului”. Invatatoarea afirma anumite lucruri despre copii (ex.””Copilul meu
mananca singur”, sau „Imi sarut copilul seara inainte de culcare” etc), iar daca mamele
confirmau cele spuse de invatatoare isi mangaiau copilul, daca nu, il ciufuleau.
Jocul a produs atat de mare haz si interes, incat am desfasurat si inversul regulii de mai
sus (afirmatiile faceau referire la mame, astfel incat odraslele lor au avut ocazia de-a le mangaia
cu drag, sau de-a le ciufuli). La final, fiecare mama si-a tras propriile concluzii, iar elevii si-au
realizat portretul cu ajutorul mamei.
☺ „Viitorul meu” - obiectiv: creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de
lungă durată. Cu ocazia zilei mondiale a apei, 22 martie, elevii au fost lasati timp de 10 min sa
noteze pe tabla cine cred ei ca are nevoie de apa, dupa care au constatat singuri ca apa inseamna
viata. Astfel, a urmat confectionarea mastilor de picaturi de ploaie, activitate finalizata cu
dansul ploii – euritmie si stabilirea de catre elevi a unor norme ecologice primare pe care sa le
respecte cu sfintenie de-aici inainte.
Toate activitatile au avut un real succes in randul elevilor si al familiilor acestora,
producand un efect de masa cu un dens ecou ce s-a facut simtit in interesul elevilor pentru
scoala, dragostea si emotia cu care acestia vin la scoala zi de zi, nedorind sa stea acasa nici
macar atunci cand au probleme de sanatate. Mentionez ca in clasa am si 3 copii de etnie rroma,
care frecventeaza cu constiinciozitate scoala, nepunandu-se deloc problema unui abandon
scolar.
Pentru noi toti, invavatoarea clasei si cei 26 de bobocei din clasa pregatitoare B, scoala
reprezinta A DOUA NOASTRA CASA, imparatia copilariei noastre.
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Petale din poveşti
Prof. înv. primar Nicolae Ruxandra - Ioana
Şcoala Gimnazială nr. 27, Bucureşti
Lectura este pentru minte şi suflet, ce este hrana pentru trup. A citit o carte înseamnă a
deveni mai bogat, căci călătoria în care filele unei cărţi te poartă în lumi nebănuite, îţi aduce
puţin câte puţin din bogăţia cumoaşterii şi a înţelepciunii.
În zilele noastre, interesul elevilor pentru cărţi scade, aşa cum scade şi dorinţa lor de aşi petrece timpul într-o bibliotecă sau de a alege o carte dintr-o librărie. Toate acestea se
datorează evoluţiei tehnologiei şi accesului nelimitat la resursele sale. Chiar dacă mulţi dintre
elevii zilelor noastre sunt dornici de a citi şi a afla lucruri noi, evită să o facă folosind
tradiţionalele cărţi, ci apelează la diverse mijloace electronice de căutare.
Pentru ca elevii zilelor noastre să îndrăgească şi cărţile, nu doar informaţiile găsite pe
internet, cadrul didactic are dificila sarcină de a le trezi interesul pentru lectura cărţilor. O carte
poate fi considerată „bună” numai dacă trezeşte elevului interesul pentru a o citi, pentru a intra
în lumea magină a poveştilor, pentru a trăi cu sufletul la gură fiecare pasaj, întâmplare sau
capitol. Acest interes al copilului pentru cărţi este imperios necesar a fi trezit încă de la vârste
fragede, chiar din perioada preşcolară, continuând apoi cu cea a şcolarităţii mici.
Încă din clasele mici, când copiii trec pragul şcolii, cadrele didactice trebuie să îi
familiarizeze cu cărţile de poveşti şi cu importanţa lor. În clasa pregătitoare, elevii nu ştiu să
citească, însă pot descifra o poveste pornind de la un set de imagini, ori pot reţine şi îndrăgi o
poveste audiată. De aceea, este important să existe o persoană dispusă să le acorde timp şi să
le citească poveşti din cărţi cu imagini, pentru a fi mai uşor înţelese de cei mici.
În vederea trezirii interesului pentru lectură, am desfăşurate activităţi specfice cu elevii
clasei pregătitoare şi cu părinţii acestora. Fiecare părinte avea ca sarcină citirea unei poveşti
alături de copilul său, la fiecare două săptămâni. Titlul poveştii şi autorul erau notate de părinte
(iniţial, iar apoi, spre finalul anului, de elevi) pe un carton oval colorat. Tot aici, copilul trebuia
să deseneze unul sau două personaje din poveste, personaje care l-au impresionat. Fiecare oval
reprezenta de fapt petala unei flori pe care am numit-o „Floarea cu poveşti”. Având în vedere
că activitatea s-a derulat pe tot parcursul anului şcolar, fiecare copil a reuşit să realizeze mai
multe flori fermecate, pe care le-a strâns într-un buchet multicolor.
Am păstrat această metodă şi în anii următori. De această dată, părinetele doar
supraveghea lectura copilului, căci acesta devenise capabil să îşi citească singur lecturile şi să
îşi completeze petalele florilor.
În clasele mai mari, am implicat elevii în alegere lecturilor, astfel: am redactat
împreună, la începutul anului şcolar, o listă cu subiecte importante pentru ei şi le-am indicat
pe parcursul anului titluri ale cărţilor ce le cuprindeau. O altă variantă a fost aceea de extragere
bilunară, a unor bileţele pe care erau notate titluri ale unor cărţi ce urmau a fi citite.
Buchetele au înflorit la fel de frumos în fiecare an şcolar, la fel ca şi minţile elevilor
mei. Mă bucura să îi văd stând cu cărţile pe genunchi, uneori chiar în timpul orelor, dornici să
afle ce se va petrece în continuare.
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Pe măsură ce au crescut, au devenit interesaţi de enciclopedii, pe care le-au studiat
atent, nu doar acasă, ci şi în pauze, alături de colegi. Având de realizat proiecte, individuale
sau în grup, cu o anume tematică, au putut studia mai multe enciclopedii şi extrage informaţii
utile din mai multe surse. Noile descoperiri le-au trezit interesul pentru a căuta alte şi alte
răspunsuri la întrebările lor. Pe măsură ce întrebările curgeau, interesul lor pentru mersul la
bibliotecă începea să crească, la fel ca şi mulţumirea mea.
Pornind de la un simplu joc, specific vârstei, şi adăugând un strop din magia
cunoaşterii, „petalele din poveşti” au relatat o singură poveste, ruptă din realitate: copilul este
ca un bureţel uscat, gata în orice clipă să absoarbă cât mai multă informaţie din jurul său, o
fărâmă din Univers, mereu însetată de cunoaştere.

Spațiul românesc mediatizat în spațiului european
Prof. înv. primar Mariana Melnic,
Școala Gimnazială ,,Titu Maiorescu” Iași
,,Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor.”
Izvorâte din experiență și înțelepciune de viață, din bucurie sau durere, din năzuința și
dorul românului, din setea de liniște sau din dragostea pentru frumos, elementele de cultură și
tradițiile populare transmit valori și creează punți de legătură între generații. Tradițiile,
obiceiurile, portul popular și folclorul sunt comori inestimabile, care definesc un popor,
făcându-l unic, statornic și nemuritor.
Importanţa cunoaşterii valorilor identitare capitale, la nivel individual, comunitar şi
naţional, este fundamentală pentru înţelegerea şi consacrarea locului lor în lume, deoarece
„Nimic nu pare a fi mai important pentru un individ sau pentru o etnie, decât să ia cunoştinţă
de sine, cât mai exact, şi pe acest temei să-şi asigure o integrare cât mai armonioasă în lume”
(Alexandru Zub, istoric, membru corespondent al Academiei Române).
Cea mai amplă sinteză europeană a multiplelor culturi care au ființat aici, încă din
perioada „primei civilizații europene” (Marija Gimbutas, între 6500 și 3500 î.Hr., caracterizată
drept „o societate matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare și creatoare de artă”, urmată de
civilizația patriarhală, războinică, a indo-europenilor, de după 3500 î.Hr.), reprezentată de
traci, succedată de cea a geto-dacilor (sec. IV î.Hr.-II d.Hr.) și daco-romanilor (106-271), apoi
de cea romanică (sec. III-VI) și de cea proto-română, contaminată puternic (aluvionar) de
elemente slave (sec. VI-VIII), în sfârșit, de civilizația românească din sec. XI-XII, dobândind
esență feudală, iar din sec. al XVIII-lea, cu o întârziere de câteva veacuri față de occidentul
Europei, de civilizația modernă, câteva trăsături fundamentale se impun a le distinge.
Cea mai importantă trăsătură comună tuturor acestor civilizații și culturi istorice a fost
aceea a „împământenirii” tuturor popoarelor trăitoare aici, în sensul durării unor importante
civilizații esențialmente agrariene. În acest sens istoric adânc, al integrării lor profunde,
organice, în mediul natural, Nicolae Iorga îi numea pe locuitorii din toate timpurile ai spațiului
carpatoponto-dunărean „oamenii pământului” (deosebindu-i de „oamenii mărilor” și de
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„oamenii stepelor”). Statornicirea/stabilitatea în teritoriu, prin însuși procesul ruralizării
economiei lor, a constituit explicația fundamentală a păstrării miraculoase a unui patrimoniu
spiritual născut din intimitatea raporturilor durabile cu Natura (cu tot ce putea însemna acest
univers primordial, care a acompaniat evoluția culturală a umanității). De aici, miracolul
supraviețuirii unor reminiscențe ale culturii dendrolatice, precum „cultul bradului”, rolul
paltinului în pregătirea celui mai vechi instrument ritualic de comunicare sonoră cu Divinitatea
precreștină (toaca), al salciei, asumat apoi de cultul creștin. De aici, supraviețuirea unor
elemente ale culturilor fito-apotropaice, precum cele ale busuiocului, leușteanului,
odoleanului, usturoiului sau pelinului.
Cităm obiceiul ornării locuinței și al flagelării oamenilor și animalelor cu fascine de
leuștean, în ziua Sărbătorii de Ispas (Înălțarea la cer), cel al înconjurării monumentelor de cult
religios (biserici și troițe) prin cavalcade de bărbați tineri, în sensul invers mișcării aștrilor
cerești și al rotirii acelor ceasornicelor, având sensul cosmologic al împotrivirii curgerii
timpului și efectelor îmbătrânirii. Din același ciclu al sărbătorilor tradiționale închinate zeității
naturii, amintim sărbătoarea Sânzienelor (sau a Drăgaicei, în Oltenia și Muntenia), din ziua
solstițiului de vară (24 iunie). Cultul avimorf al „însoțitului păsărilor” - marea sărbătoare a
Dragobetelui, sărbătoarea dragostei dintre tineri (24 februarie). Din cel mai adânc strat cultural
al epocii neolitice, noi, românii, am păstrat obiceiurile numite în popor „Paparuda” (un ritual
al fetelor/tinerelor nemăritate, îmbrăcate doar într-un costum vegetal, care invocă zeitatea
pluviometrică să ude semănăturile).
Caracterul sincretic al spiritualității noastre populare este una dintre cele mai valoroase
trăsături ale procesului de permanentă îmbogățire a patrimoniului cultural imaterial, prin
asimilarea creatoare și integrarea în același sistem patrimonial compozit a noilor filosofii,
credințe, rituri și ritualuri, aparținând tuturor popoarelor, etniilor și comunităților religioase cu
care am venit în contact, direct sau indirect, de-a lungul timpului. Cel mai amplu proces cultural
sincretic dintre două mari culturi și religii a fost, neîndoielnic, cel al creștinării populației
băștinașe din Dacia, în sec. al II-lea, prin misiunea Apostolului Andrei. Acest proces (nici până
astăzi sfârșit) a declanșat, pentru o perioadă îndelungată, suprapunerea, apoi interferarea și,
treptat, coruperea vechilor credințe și mituri păgâne de către noua ideologie și noua credință
creștină, a Dumnezeirii (Vechiul Testament) și a Învățăturii lui Iisus Hristos (Noul Testament).
Toate riturile și sărbătorile legate de „ciclul vieții omului”, de la Naștere, Botez,
Cununie și până la Înmormântare, cunosc o interferență tot mai mare între miturile și riturile
păgâne, dar și ritualurile de inițiere a tinerelor generații de flăcăi și fete în preluarea și ducerea
mai departe a datinilor care însoțesc sărbătorile din jurul solstițiului de iarnă, culminând cu
Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, pe 25 decembrie. De la cetele de feciori formate pe 6
decembrie, care desfășoară activitatea de învățare/păstrare și manifestare a tuturor atribuțiilor
culturale: cântece, jocuri, strigături, colinzi, până la sărbătorile augurale, ale urărilor de An
Nou fericit și îmbelșugat, când tinerii merg cu Plugușorul, se formează adevărate alaiuri
sărbătorești care animă întreaga comunitate, perpetuându-i cele mai frumoase tradiții, copiilor
revenindu-le bucuria „sorcovitului”.
Dintre toate acestea, Sărbătoarea Crăciunului (coborând din tradițiile păgâne ale
Cultului Soarelui sau al zeului Mitra și constând din eforturile de acompaniere a zeității solare
aflate în dificultate, în cea mai lungă noapte de peste an, prin arderea neîntreruptă a unei
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buturugi – „crăciun” – în sobă, însoțită de incantații și rugăciuni pentru renașterea astrului
solar) s-a transformat în cea mai mare sărbătoare religioasă a anului, dedicată Nașterii lui Iisus
Hristos. În recuzita de sărbătoare, prin filieră germană directă, a pătruns și la noi obiceiul
Bradului de Crăciun, bogat împodobit și iluminat feeric, nelipsit astăzi din nici o casă.
Bucuria venirii Crăciunului și a Anului Nou, veselia și petrecerile însoțite de urări,
daruri, jocuri, cântece și bună dispoziție se desfășoară în satul românesc pe durata a 12 zile, un
ciclu sărbătoresc foarte bogat în manifestări folclorice, care începe cu Ajunul Crăciunului și se
încheie după Bobotează, pe 7 ianuarie. De-a lungul celor 12 zile, un timp sacru, al sărbătorii și
ieșirii din normalitatea cotidianului, în satul tradițional, rolul preponderent îi revenea cetei de
feciori, având o organizare exclusiv masculină care domina, în perioada sărbătorilor de iarnă,
întreaga viață a comunității. În ajunul Crăciunului se merge cu colindatul, un obicei străvechi
de a umbla în grup, din casă în casă, cu diferite urări de belșug și sănătate, fiind practicat fie
de copii, numiți în unele zone pițărăi (unele părți ale Olteniei și Transilvaniei), fie de ceată
(denumită variat: ceata feciorilor, de juni, în Țara Oltului, butca feciorilor, pe Târnave și în
Olt, dubași, în ținutul Pădurenilor, sau colindători în zonele Moldovei și Bucovinei).
Cunoscând aceste obiceiuri și tradiții, participând la unele din ele în copilăria mea, în
amintirea acelor clipe rămase departe, dar simțite la fiecare sărbătoare aproape, am hotărât să
le transmit și elevilor mei acele bucurii ale copilăriei mele.
Am constatat cu mare bucurie că am reușit sa-i fac și pe elevii mei, dar și pe părinții
lor, bunicii și alți invitați ce au fost prezenți la aceste minunate evenimente școlare, să înțeleagă
rostul transmiterii acestor tradiții și obiceiuri, să reînvie unele obiceiuri și tradiții, să participe
cu interes la astfel de activități și sa dezvolte sensibilitatea pentru valorile autentice românești.
Pe parcursul celor aproape trei ani petrecuți la Școala Gimnazială ,,Ion Ghica” Iași, am
fost profesor învățământ primar la CP3, respectiv clasa I C, apoi a II-a C. Am desfășurat mai
multe activități educative la clasă cu teme relevante transmiterii tradițiilor și obiceiurilor
strămoșești.
La finalul clasei pregătitoare, pe lângă tradiționala serbare a alfabetului, copiii au
îmbrăcat costume populare și au dansat ,, Hora de la Iași”, au interpretat vestitele cântece
populare: ,,Cântă cucu-n Bucovina!” (Sofia Gațu), ,,La oglindă” (Olivia Buimagă), ,,Sunt o
fată frumușică” (Adelina Fecioru).

Copiii s-au simțit foarte bine, și-au exprimat dorința de a repeta astfel de activități, așa
că în clasa I am continuat cu Serbarea de Crăciun întitulată ,,Obiceiuri din străbuni!”.
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De data aceasta, puțin mai măricei, am reușit să înscenăm o piesă alcătuită de mine. În
sala de clasă ornată cu prosoape tradiționale, cuverturi țesute și covor național, masa plină de
sărbători: colaci, mere, nuci, portocale, cana cu vin, busiocul și candela etc., o familie alcătuită
din mama, tata și cei doi copii – un băiat și o fetiță – au fost gazdele colindătorilor, urătorilor,
meșterilor populari. În această piesă cei doi copii ce jucau rolul părinților, explicau copiilor lor
obiceiurile și tradițiile sărbătorilor de iarnă, lasându-le totodată drept moștenire și porunca de
a le ,,păzi și păstra cu sfințenie”.

Colindătorii au venit neapărat și ne-au vestit că Iisus s-a născut.

Iar sărbătoarea nu se putea încheia fără o horă moldovenească la care a fost invitat
chiar și Moș Crăciun.
În clasa a II-a, Serbarea de Crăciun a avut tema ,,O șezătoare în ajun de Crăciun!”.
Sala de clasă iarăși a reunit tradițiile și obiceiurile de Crăciun. Elevii, cu un repertoriu mai
vast de data aceasta, au interpretat diferite roluri a personajelor romănești, au desfășurat
activități imitative ale unei adevărate șezători în care s-au spus proverbe, zicători, snoave,
fabule. Au împletit și au desfăcut porumb, au înșirat firul pentru războiul de țesut, au cântat și
au dansat, au colindat, au urat și sorcovit, menționând majoritatea obiceiurilor desfășurate la
sărbatorile de iarnă în zona Moldovei și Bucovinei.

https://www.youtube.com/watch?v=QWAU9VECprE&feature=youtu.be
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După câteva activități cu această tematică, am căpătat experiență și ne-am putut
prezenta la două festivaluri folclorice și un concurs de muzică religioasă de unde ne-am întors
cu diplome, premii și un trofeu.
Serbarea de sfârșit de an la clasa a II-a s-a desfășurat în cadrul naturii, la Hamak
unde am exersat obiceiurile ce țin de sărbătoarea Sf. Ioan – numită popular Sânzâienile. Un
succes real. Și de data aceasta am avut alături de noi părinți, bunici, frați și surori, rude,
cărora fie le-am amintit, fie le-am prezentat ceva renăscut din străvechile tradiții romănești.

https://www.youtube.com/watch?v=BZoE5ksyRFQ&feature=youtu.be
Am popularizat activitățile cu această tematică în cadrul unui proiect international ,,
Finding new Cultures, new Traditions, new Friends” pe platforma etwinning, alături de
Portugalia, Italia, Lituania și Croația. Am demonstrat astfel că putem îmbina trecutul istoric,
obiceiurile și tradițiile cu tehnologia, arătând valorile neamului și altor popoare.
Respectul şi iubirea pentru tradiţiile populare rămân valori importante pe care noi,
profesorii, avem menirea de a le transmite elevilor noștri, iar ei la rândul le vor practica și
transmite semenilor.
Închei această lucrare prin a mulțumi organizatorilor și tuturor celor implicați în acest
proiect important și prin a le ura succes în realizarea unor astfel de activități.

Bibliografie
1. ,,Valoarea tradițiilor și obiceiurilor romănești” – publicație tematică a Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Regionale
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Educaţia începe în familie
Prof. înv. primar Postolache Monalisa Elena
Şcoala Gimnazială nr. 1 Băcani, Vaslui
„Meseria” de părinte este grea. În condiţiile unei atmosfere familiale echilibrate şi
prielnice dezvoltării copilului, familia este, în primul rând, cadrul existenţei biofizice al acestei
dezvoltări.
În răgazul de timp petrecut în mijlocul familiei obiectivul principal trebuie să fie cel
al păstrării sănătăţii fizice, al creşterii normale şi, mai ales, al călirii organismului prin mijloace
ce trebuie să fie binecunoscute celor ce asigură securitatea fizică a copilului. Un bun dobândit
şi mult apreciat, câştigat de către copil în familie, este comportamentul moral ca rezultat al
unui sistem de cerinţe precise, categorice, dublat de un permanent respect pentru copilul care
trebuie să se simtă iubit şi ocrotit.
Familia şi căminul, convieţuirea şi cadrul convieţuirii laolaltă a părinţilor cu copiii lor
reprezintă şcoala primilor ani ai copilului în care trebuie să primească bazele temeinice ale
viitoarei sale conştiinţe, ale tuturor trăsăturilor care-l vor defini ca om integru în epoca
maturităţii sale. Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece
ea influenţează şi modelează persoana umană. Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea
ei asupra persoanei e atât de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale. Acesta
este cazul cercetătorilor care vin dinspre psihanaliză, psihologie socială şi sociologie susţinând
că familia este: adevăratul laborator de formare a persoanei. Transformarea individului în
persoană, adică în „individ cu status social” este, întâi de toate, opera familiei. Sunt două cauze
care explică această influenţă a familiei asupra persoanei: una este legată de faptul că acţiunea
familiei se exercită mai de timpuriu, iar a doua de acela că, de multă vreme, familia e calea
prin care se canalizează oricare altă acţiune de socializare, ea fiind identică cu întreaga lume
socială a copilului.
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte copilul şi
a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura copilului cu familia
este, din această cauză, extrem de puternică şi – din multe puncte de vedere – de neînlocuit.
Considerată în substanţialitate efectelor pe care le produce, familia îndeplineşte
importante funcţiuni în procesul general al integrării copilului în mediul social, fapt ce se
reflectă asupra dezvoltării sale:
- creează o dependenţă absolută a copilului de membrii microgrupului familial (din
punct de vedere fizic, psihic, material);
- datorită profunzimii relaţiilor de tip afectiv, impactul emoţional pe care îl exercită
este maxim;
- familia oferă primele modele comportamentale, creează primele obişnuinţe şi
deprinderi (nu întotdeauna bine conştientizate şi nici întotdeauna pozitive în conţinut);
- familia creează o anumită matrice existenţială, un stil comportamental care se
imprimă asupra întregii evoluţii a individului şi care va genera, de asemenea, rezistenţă la
schimbările ulterioare care se impun;
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- influenţa educativă pe care o exercită familia este implicită, face parte integrantă din
viaţă.
Atmosfera afectivă din familie are o influenţă hotărâtoare asupra dezvoltării psihice în
mica copilărie. În primii ani de viaţă copilul răspunde la tot ce se întâmplă în jur prin reacţii
emotive care vor determina direcţionarea activităţii şi aptitudinilor de mai târziu. Năzuinţele
copilului se formează în mica copilărie prin exemplul celor din jur. În familie copilul învaţă
limbajul şi comportamentul social, îşi formează aspiraţii şi idealuri, convingeri şi aptitudini,
sentimente, trăsături de voinţă şi caracter.
Întotdeauna ambianţa, climatul din familie influenţează, în raport cu natura sa,
personalitatea copilului. Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în
familie, afirma: „Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ce nu vreţi să imite”. Zestrea
de echilibru relaţional şi adaptativ pe care copilul o moşteneşte din tiparul reprezentat de
familia sa este cea mai sigură investiţie pe terenul viitoarei lui personalităţi, asigurându-i
detenta realizării de sine şi a succesului în general.
Din contră, dacă este crescut într-un climat tensionat, conflictual, instabil, copilul se
poate inhiba, ba chiar se poate maturiza afectiv şi conjunctiv. Urmarea este fie o puternică
motivaţie prosocială de evitare a tot ce se aseamănă cu cele trăite acasă, fie într-o motivaţie
antisocială ca expresie a nevoii de pedepsire a celor din jur, de răzbunare permanentă, de ură,
rezultat al frustrărilor afective acumulate în primii ani de viaţă.
Rolul părintelui în existenţa copilului este fundamental, dar numai în măsura în care el
găseşte forţa şi secretul de a lansa pe traiectoria vieţii un individ rezistent, puternic, adaptabil,
echilibrat, bun şi, prin aceasta, predispus la o anumită fericire. Părintele nu are dreptul şi nu
poate să se substituie copilului său pe care trebuie să-l perceapă de la bun început ca pe o fiinţă
autonomă, rolul său fiind acela de a-i facilita, stimula şi consolida manifestarea autonomiei şi
eficienţei sale umane.
Se spune că profesia de „părinte” este una dintre cele mai vechi profesii, care se practică
de către toţi membrii comunităţii, însă puţini sunt cei care se străduiesc s-o înveţe sistematic,
să-şi pună probleme şi să încerce să le rezolve la nivelul perioadei actuale. Funcţia de părinte
este o meserie şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. Noţiunea de părinte nu poate exista
separat de cea de copil /urmaş, după cum cea de educator nu poate exista separat de cea de
educat. Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită prezenţa
lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului, pentru societatea
actuală, este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi diferită de cea actuală, iar
copilul trebuie pregătit corespunzător.
Prin pregătirea şi educarea copilului pentru viaţă facem posibil ca orizontul specific de
năzuinţe să devină cotidian posibil.
„Începeţi dar prin a vă cunoaşte copiii” (Jean Jacques Rousseau).
Bibliografie:
1.Mitrofan, I., Mitrofan, N., Familia de A la Z, Mic dictionar al vieții de familie,
Editura Științifică, București, 1991
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2.Stănciulescu, E. , Sociologia educației familiale, vol. I, Editura Polirom, Iași, 1998

Dacă e ”Școala altfel”, poate fi bal... la pregătitoare!
(sugestii de organizare a activității)
Cronicar al castelului,
prof. Morariu Crina,
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Tg. Mureș
Începând cu anul școlar 2012/2013, clasa pregătitoare a devenit moment de pornire
spre noi niveluri de dezvoltare a proceselor și mecanismelor psihice ale copilului de 6 ani.
Din postura de adult (dascăl) care orientează pașii ”piticilor” de clasă pregătitoare, am
considerat că este esențial să ne adresăm în acest moment al debutului școlarității, sufletului
copilului, prezentându-i școala așa cum Nicolae Iorga o concepea: ”o școală în care vezi alături
de tine suflete care-ți sunt ca frații și surorile”, unele dintre aceste suflete – am adăuga noi,
deschizându-le o ușă spre universul cunoașterii și impulsionându-i să treacă dincolo de ea.
Judecățile, mai mult sau mai puțin valoroase, la adresa școlii, sunt numeroase.
Conotațiile, pozitive sau negative, așișderea. Auzim voci care ar spune că ”școala este o
cetate”: a cunoașterii; cu porți mai mult sau mai puțin ferecate... Dar ce s-ar întâmpla dacă am
lucra puțin la nuanțe și ”cetatea” ar deveni ”castel”?
Și ”uite-așa” (vorba cântecului de pitici) vă propunem o variantă în care poate debuta
săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” la clasa pregătitoare ... cu lansarea unei invitații
la castel! Și, vă vom împărtăși experiențele trăite de noi printre ziduri și coline de poveste.
Pentru început ne-am propus un exercițiu de imaginație: am reflectat puțin și am
”înregistrat” primele gânduri care au prins aripi în mintea piticilor la auzul cuvântului ”castel”:
prinți, cavaleri călare, luptă, servitori, paznici, bucătari, cai, războinici, degustători, invitați...
Am mers mai departe cu jocul nostru și am început, ambițioși, să ne scriem povestea:
”A fost odată, ca niciodată
Poveștile încep așa!
A fost odată, ca niciodată
Începe și povestea mea!”

27

Nr. 23 - februarie 2018

Și ce imagine de început ar fi mai potrivită pentru a ilustra povestea noastră decât aceea
a unui castel? Iată așadar castelele noastre:

Am continuat

Am continuat cu selectarea personajelor ale căror ”haine” dorim să le îmbrăcăm...
evident, prinți și prințese, și le-am trimis la bal ... mascat! În prealabil ne-am pregătit măști,
după pofta inimii!

Alte personaje de poveste – invitații noștri speciali, ne-au deschis ușile unor încăperi
necunoscute nouă, pe care le-am descoperit rând pe rând, găsindu-le fascinante!
Mai întâi, în sala de teatru a castelului, am organizat un concurs de prezentare a
măștilor, pe scenă urcând cei mai curajoși dintre ”castelani”:
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Am fost invitați apoi, noi, piticii din clasa pregătitoare C, și fluturașii din clasa
pregătitoare A, în sala de concerte de la castel, unde elevi de la Liceul Vocațional de Artă Tg.
Mureș, însoțiți de profesoara lor, ne-au prezentat viorile lor în concert. Am vizitat și o sală de
expoziții: desene realizate de fluturași și de elevi de la Liceul de Artă.

Am onorat apoi invitația Cenușăresei și, în sala de bal, am luat lecții de dans chiar de
la frumoasa prințesă ...am învățat dansul Cenușăresei, desigur, numai că la noi la castel nu șia pierdut nimeni pantofii!

Am acceptat cu mare drag propunerea prințesei Sofia de a ne preda prima ei lecție de
prințesă (”O prințesă adevărată se poartă corect și amabil cu ceilalți!”) și am însoțit-o în curtea
castelului la ”O întrecere cu peripeții”. Pentru a evita peripețiile din povestea prințesei, noi am
înlocuit potcoavele cu frisbee, cursa cu oul de aur în lingură a devenit cursa cu obstacole, iar
meciul de volei triregat s-a transformat într-un concurs de ștafetă trei-clase: clasa piticilor,
clasa fluturașilor și clasa ”castelanilor” mai experimentați, a II-a C.
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”Tabloul de familie” demonstrează că ”picnicul trei-clase” a fost un prilej să fim
împreună și să ne simțim bine.

După atâtea castele și atâtea regate, ne-am amintit că și pe târâmurile noastre găsim
unele din cele mai frumoase castele din lume, și am acceptat propunerea unui personaj autohton
– fata cea harnică a moșneagului din povestea lui Creangă – de a admira frumusețea unor
costume tradiționale și a unor petreceri ”câmpenești”, la Ansamblul ”Mureșul”.

Nu ne-am putut decide care tărâmuri din cele prin care am călătorit au fost mai
frumoase, așa că am încheiat săptămâna îmbinând activitățile tradiționale (pregătirea ouălor și
a decorațiunilor de Paște), cu unele ”împrumutate” de prin alte regate, cum ar fi concursul de
căutat ouă roșii.
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Morala poveștii de viață pe care tocmai am așternut-o pe hârtie? Vă invităm să o citiți
pe chipurile prinților și prințeselor noastre!

Rolul emoțiilor în învățare
Prof. înv. preşc. Mărgineanu Roxana Maria,
Grăd. PP. „Căsuţa din poveşti” Tg. Mureş
Omul, prin natura sa, nu înregistrează evenimentele lumii exterene indiferent și total
obiectiv, unele situații ne bucură, altele ne întristează și toate acestea conduc spre influențarea,
într-o oarecare măsură, a acțiunilor noastre. În funcție de relațiile dintre diferitele situații cu
care se confruntă omul și modul de acțiune iau naștere procesele afective.
Procesele afective sunt fenomene psihice complexe, caracterizate prin modificări
fiziologice, printr-o conduită marcată de expresii emoţionale (gesturi, mimică etc.) şi printr-o
trăire subiectivă. În cadrul procesuuil emoţional se disting: procesele emoţionale primare,
emoţiile propriu-zise, dispoziţiile afective și sentimentele.
Emoțiile sunt procese emoţionale moderate, sunt efectul confruntării dintre nevoile
individului şi datele reale sau prezumtive ale mediului. Ele se dezvoltă gradat, procesual şi
posedă un grad mărit de diferenţiere şi interiorizare
Emoţiile au o orientare determinată, o referinţă obiectuală sau situaţională: ţi-e frică de
o situaţie anumită, te mânie o întâmplare precisă etc. Aşadar, emoţiile au un caracter
situaţional, depind de acţiunea nemijlocită a situaţiei emoţionale şi apar frecvent ca efect al
satisfacerii sau nesatisfacerii unor tendinţe biologice.
Emoţiile se asociază în cupluri contradictorii (bucurie-tristeţe, mânie-relaxare,
admiraţie-dispreţ, simpatie--antipatie, plăcere-insatisfacţie etc.), imprimând acea polaritate
caracteristică vieţii afective.
Emoțiile sunt în legătură directă cu învățarea dar și cu memoria, cu ceea ce deja am
trăit și am învățat. Unul dintre motivele care susţin această afirmaţie se referă la faptul că
oamenii îşi aduc aminte unele lucruri, de multe ori, datoriă conţinutului lor emoţional.
Numeroasele studii şi cercetări făcute pe această temă, au dovedit faptul că emoţia influenţează
memoria de lungă durată în mai multe modalităţi.
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Un exemplu elocvent în acest caz poate fi chiar simpla vizionare a unui film. Dacă o
persoană vizionează, în condiţii normale un film, fiind impresionată de acesta, din diverse
motive, va povesti întâmplarea unui apropiat sau prieten, pierzându-şi însă repede interesul în
acest demers, poate chiar uitând unde şi când a vizionat filmul respectiv.
Situaţia se schimbă atunci când, de exemplu, în sala de cinema se porneşte o alarmă
sonoră în timpul vizionării filmului. În acest caz, persoana va descrie întâmplarea prietenilor
săi, multă vreme după vizionarea filmului, în aceeaşi măsură în care se va gândi la ea, în felul
acesta repetând şi organizând întâmplarea. Acest lucru se întâmplă deoarece oamenii au
tendinţa de a se gândi la situaţiile încărcate emoţional, pozitiv sau negativ, mai mult decât se
gândesc la întâmplările neutre din punct de vedere emoţional.
Emoțiile au un grad ridicat de influențare a învățării, astfel ele pot facilita sau frâna
întreg procesul de învățare. Astfel, dacă suntem supăraţi, nervoşi, frustraţi, vom fi mai puţin
receptivi, spre deosebire de situaţia inversă, când suntem binedispuşi, bucuroşi, relaxaţi, iar
rezultatele vor fi pe măsură.
Există situaţii în care emoţiile, mai ales cele negative, influenţează învățarea, blocând
procesul. Una dintre acestea apare, de exemplu, atunci când o persoană trebuie să susţină un
examen, dar dinainte de a începe să învețe i se pare un conținut mult prea greoi de accesat.
După primele pagini studiate emoțiile devin mai puternice, i se pare că nu știe nimic din ce a
citit, intră în panică și această situație poate conduce la picarea examenului, deși materia nu
este una dificilă sau peste puterea de înțelegere a persoanei.
Gândurile negative de genul: niciodată nu ştiu, iarăşi nu voi lua examenul, completează
anxietatea. Datorită acestor gânduri se blochează orice încercare de a învăța.
Situația este total diferită când învățarea are loc pe fundalul unor emoții plăcute. De
exemplu dacă înainte de a începe să învățăm un material am trăit o experiență plăcută și suntem
bucuroși, vom parcurge ceea ce avem de învățat într-o manieră extrem de ușoară și relaxantă,
ușurându-ne munca.
Sistemul afectiv se dezvoltă treptat, de la primele zile de viață până la vârsta
adolescenței. Emoțiile și sentimentele sunt foarte puțin perceptibile în primele luni de viață,
dar mai târziu tristețea, bucuria, rușinea, vinovăția, frica, furia, dragostea se manifestă vădit.
Uneori se înregistrează schimbări mari de la o vârstă la alta în ceea ce privește unele emoții,
iar alteori nu există nicio schimbare de la un an la altul.
Copiii învaţă abilităţile emoţionale deja de la o vârstă fragedă: învaţă expresiile faciale,
folosesc cuvinte şi gesturi pentru a-şi exprima sentimentele, învaţă să recunoască şi să înţeleagă
propriile sentimente cât şi cele ale altora, astfel încât copilul se poate înţelege mai bine şi mai
uşor cu ceilalţi. Competenţa emoţională pe care o dobândesc copiii desemnează abilitatea
acestora de a-şi gestiona propriile emoţii, precum şi de a recunoaşte şi de a se adapta la emoţiile
celorlalţi. Pentru a favoriza o bună adaptare socială şi menţinerea unei bune sănătăţi mentale,
copiii trebuie să înveţe să recunoască ce simt pentru a putea vorbi despre emoţia pe care o au.
Emoţiile unei persoane apar ca urmare a modului în care interpretează un anumit
eveniment. Odată cu creşterea, din al treilea an de viaţă, copiii încep să prezinte semne de
ruşine, jenă, mândrie și vinovaţie. Pe măsură ce copilul dobândeşte controlul asupra
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comportamentului, emoţiile sunt exprimate prin modalităţi tot mai subtile, acesta învățând să
reacţioneze în conduite aprobate social. Înțelegerea emoţiilor celorlalţi este importantă
deoarece copiii se bazează pe ea pentru a-şi ghida comportamentul lor în acţiunile sociale şi a
discuta despre emoţiile celorlalţi, de a empatiza cu acesta.
Cunoașterea propriilor sentimente și emoții, recunoașterea acestora la celelalte
persoane stau la baza dezvoltării inteligenței emoționale.
În concepția unor psihologi americani inteligența emoțională reprezintă capacitatea
individului de a fi în stare să se motiveze și să persevereze în fața frustrărilor; de a-și stăpâni
impulsurile și de a amâna satisfacțiile, de a-și regla stările de spirit și de a împiedica necazurile
să-i întunece gândirea, de a fi stăruitor și de a spera.
Inteligența Emoțională este formată din 4 elemente:
* Înțelegerea mai bună a propriilor emoții;
* Gestionarea eficientă a propriilor emoții și creștere semnificativă a calității vieții;
* Înțelegerea mai bună a celor din jur și o conviețuire cu un grad de confort ridicat;
* Crearea de relații mai bune la toate nivelele cu cei din jur și creșterea productivității
și a imaginii personale.
Conform cercetărilor statistice, competența emoțională este de două ori mai importantă
decât abilitățile tehnice sau intelectuale.
Pentru a evita eșecul în stăpânirea domeniului emoțiilor, școala trebuie să-i învețe pe
copii ce înseamnă capacitățile emoționale și sociale de care au nevoie pentru a rămâne pe calea
cea buna în viață. Nu trebuie sa lăsăm la întâmplare educația emoțională a copiilor, ea trebuie
începută încă de la grădiniță sub forma unor jocuri de auto cunoaștere, de autocontrol sau de
empatie.
Un rol deosebit de important în acest sens îl joacă poveștile terapeutice, care au un
mesaj ascuns dar cu rezonanțe profunde. Personal, cunosc o fetiță care plângea dacă finalul
poveștii era trist și care tresărea la fiecare inflexiune a vocii cititorului în timpul povestirii. Un
alt joc folosit des în cadrul activităților instructiv educative este „Cufărul cu emoții” în care se
află mingi cu diferite fețe iar copiii iau din cufăr emoțiile pozitive și le închid pe cele negative.
Trebuie să învățăm să adecvăm emoțiile și exprimarea lor- să dăm inteligență emoțiilor noastre.
Copiii care își pot controla sentimentele/emoțiile și au răbdare suficientă (testul
„acadelelor”- W. Mische) se dovedesc a fi capabili nu numai din punct de vedere emoțional,
ci și mai competenți la școală și-n viața de toate zilele. Dacă copiii sunt educați să-și
stăpânească mania- prin controlarea sentimentelor, prin conștientizarea senzațiilor fizice, vor
învăța și să se controleze.
Universul psihic este marcat de emoție. Așa că, învățarea autodirijată se derulează pe
un fond emoțional. Un context emoțional optim (conceput pentru a stimula), favorizează
procesul de învățare. Învățarea autodirijată se fundamentează pe încrederea în sine, pe
optimism. Învățarea autodirijată se fundamentează și pe curiozitate (interes față de lume).
Plăcerea de a învăța și trăirea satisfacției asociate sunt esențiale. Competența de autoinstruire
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include factori cognitivi și emoționali. Învățarea autodirijată produce rezultate dacă individul
conștientizează și evaluează emoțiile (dorința și voința de a învăța singur și nu obligația de a
se instrui).
Pentru a avea șanse de succes în educația copiilor trebuie să urmăm o regulă simplă:
dacă învățarea este asociată unei emoții percepute pozitiv, se va facilita succesul, la fel cum o
percepție negativă a emoțiilor atașate învățării implică eșecul și slabe rezultate.
În concluzie, dacă îi ajutăm pe copii să își îmbunătățească conștiința de sine și
încrederea în sine, să își controleze emoțiile și impulsurile supărătoare și să-și dezvolte
empatia, răsplata lor nu va consta doar într-un comportament îmbunătățit, ci și în performanțe
academice măsurabile.
Bibliografie:
1. Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade
didactice, Polirom, Iaşi, 2009
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O altă... abordare
Prof. Popescu Cristina,
Școala Gimnazială Nr. 169 Bucureşti, Sector 6
Ȋn sens restrîns, prin integrare inţelegem procesul şi rezultatul procesului prin care un
element nou devine parte integratǎ a unui ansamblu existent.
J. Y. Boyer (conform Legendre, 1993:73) susţine că, din punct de vedere curricular,
integrarea înseamnă organizarea, punerea în relaţie a disciplinelor şcolare, cu scopul de a evita
izolarea lor tradiţională; integrarea mai înseamnă procesul şi rezultatul procesului prin care
elevul interpretează materia care îi este transmisă pornind de la experienţa sa de viaţă şi de
la cunoştinţele pe care deja şi le-a însuşit.
La nivelul curriculumului, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare de convergenţă
între cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile ce aparţin unor discipline
şcolare distincte. Conform lui McNeil (1985), integrarea curriculumului sprijină elevii să
identifice legăturile nu numai între ideile şi procesele dintr-un singur domeniu, dar şi între
ideile şi procesele din domenii diferite şi din lumea din afara şcolii.
Conceptul de integrare, desemneazǎ, din perspectiva didacticǎ, acţiunea de a asocia
diferite obiecte de studiu, din acelaşi domeniu sau din domenii diverse, într-una şi aceeaşi
planificare a învăţării. Sinonimele pentru termenul de integrare sunt: fuziune, armonizare,
încorporare, unificare şi coeziune.
Pornind de la definiţia lui Shoemaker înţelegem cǎ educaţia trebuie să fie organizată
astfel încât să traverseze barierele obiectelor de studiu, aducând împreună aspecte ale
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curriculumului în asociaţii semnificative, care să se centreze pe ariile mai largi de studiu.
Predarea şi învăţarea sunt văzute dintr-o perspectivă holistă, reflectând lumea reală, care este
interactivă.1
Deşi întâlnim în literatura de specialitate o diversitate de definiţii, observam că
majoritatea conţin în mod explicit sau sugerează: relaţii între concepte, fenomene şi procese
din domenii diferite; combinarea obiectelor de studiu; centrarea pe activităţi integrate de tipul
proiectelor; corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană; flexibilitatea în
gestionarea timpului şcolar şi gruparea elevilor.
Transdisciplinaritatea se referă la “ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline,
şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea sa este înţelegerea lumii prezente, unul din
imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii”.
“Cel mai puternic argument pentru integrarea curriculumului este chiar faptul cǎ viaţa
nu este împarţitǎ pe discipline.”2
Activitatea integrată reprezintă un demers amplu care armonizează şi sintetizează
informaţii din diferite domenii. Aceasta constă într-o abordare a realităţii printr-un demers
global în care graniţele dintre categoriile dintre activităţi dispar, activitatea desfăşurându-se
după un scenariu unitar, în scopul investigării unei teme.
De asemenea se referă la acel demers didactic coerent care asigură un plus în educarea
si instruirea copiilor, deoarece prin intermediul activităţilor simple care reunesc conţinuturi din
diferite domenii experienţiale, înlesnesc copilului procesul înţelegerii, însuşirii şi aplicării
cunoştinţelor.
Activităţile care fac parte din activitatea integrată îşi pierd statutul de activităţi de sine
stătătoare ele devenind elemente sau părţi componente ale unui demers global. Fiecare
învăţător/profesor are ocazia să-şi pună în valoare propria experienţă didactică precum şi
creativitatea realizând diverse activităţi integrate după un scenariu bine elaborat care să
cuprindă obiectivele şi tot ceea ce se va desfăşura în timpul activităţii.
Abordarea integratǎ este aşadar, o împletire a conţinuturilor într-o formǎ atractivǎ,
flexibilǎ, mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare,
cercetare şi aplicare practicǎ a celor învǎţate.
Prin intermediul acestor activităţi, copiii sunt încurajaţi în permanenţă să se manifeste,
să-şi expună propriul punct de vedere, sa interpreteze date, să facă predicţii, să-şi asume roluri
şi responsabilităţi.
Prin abordarea activitǎţilor în formǎ integratǎ, profesorul organizeazǎ învǎţarea ca un
regizor, un moderator, ajutându-i pe copii sǎ înţeleagǎ, sǎ accepte şi sǎ stimuleze opinii
personale, emoţii, sentimente, sǎ fie parteneri în învǎţare. Prin intermediul acestor activitǎţi
copiii au ocazia sǎ-şi exprime pǎrerile personale, sǎ coopereze cu ceilalţi în elaborarea ideilor
noi, în rezolvarea sarcinilor, în argumentare, devenind mai activi şi câştigând mai multǎ
încredere în sine. Se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, pe formularea de competenţe
1
2

Shoemaker, 1989: 5
J. Moffett, pag. 62
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practice, pe latura calitativǎ a formǎrii (informaţii, valori, sentimente, atitudini,
comportamente), pe feed-back-ul pozitiv, pe mǎsurarea şi aprecierea competenţelor. Se cultivǎ
independenţa, deschiderea spre inovaţie, emoţiile pozitive, autocontrolul.
De reţinut este faptul că elevii trebuie să înveţe într-o manieră integrată, fiecare etapă
de dezvoltare fiind strâns legată de cealaltă. Activităţile integrate sunt oportune în acest sens,
deoarece aduc un plus de lejeritate şi mai multă coerenţă procesului de predare-învăţare, şi pun
foarte mare accent pe joc ca metodă de baza a acestui proces.
Activitatea integrată se dovedeste a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor
de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică.
Foarte important este faptul că nu trebuie să se renunţe nici la predarea neintegrată, de sine
stătătoare, mai ales pentru debutante. Ele trebuie să stăpânească întâi de toate predarea,
transmiterea cunoştinţelor şi apoi, după ce dobâbdesc o anumită experienţă pot realiza şi
activităţi integrate.
Activitatea integrată reprezintă un demers didactic global, în care activitatea de
desfăşoară după un scenariu unitar, cu scopul de a investiga o anumită temă, neexistând graniţe
între discipline. Ne referim aici la acel demers didactic coerent, concentrat, care se desfăşoară
pentru că asigură un plus în educarea şi instruirea copiilor.
Prin aceste activităţi, copiii înţeleg mult mai uşor conţinuturi din discipline diferite, iar
procesul înţelegerii, însuşirii şi aplicării cunoştinţelor se realizează mult mai uşor. Astfel se
creează situaţii de învăţare bine structurate din punct de vedere logic, psihologic şi pedagogic,
oferindu-i copilului experienţe de învăţare complexe, total diferite de cele monodisciplinare.
Activităţile care fac parte din activitatea integrată devin elemente/părţi componente
ale unui demers didactic global, pierzându-şi astfel statutul de activităţi de sine stătătoare. De
aceea, se realizează un sigur proiect didactic pentru activitatea integrată, indiferent de
conţinutul acesteia.
Integrarea se face prin împletirea într-un scenariu bine închegat a conţinuturilor
corespunzǎtoare celor douǎ arii curriculare implicate. Evident, conţinuturile propuse au un
subiect comun, care urmeazǎ a fi elucidat în urma parcurgerii acestora şi a realizǎrii
obiectivelor propuse.
Situaţia de învăţare presupune crearea unor situaţii specifice pentru desfăşurarea
activităţilor de învăţare, astfel încât să fie posibilă obţinerea performanţei solicitate pentru
sarcină.
În săptămâna în care au avut de studiat textul ”Pinochio” elevii au fost antrenaţi să
realizeze o carte uriaşă despre personajul principal. S-a urmărit formarea capacităţii de
receptare a mesajului scris cât şi formarea capacităţii de exprimare scrisă.
Elevii au avut de citit pentru ora de lectură ”Pinochio” apoi au fost împărţiţi pe grupe
astfel încât fiecare grupă a avut de citit/studiat câte un fragment din poveste (adaptat nivelului
lor de vârstă, clasa a II-a).
Fiecare grupă a studiat fragmentul primit, a extras elementele importante din text
(pregătire pentru formularea ideilor principale) O.R. 3.2, desprinderea informaţiilor esenţiale
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dintr-un text citit. Pe o coală de hârtie A3 au avut de scris în partea de sus informaţiile despre
fragmentul primit, iar în partea de jos a paginii au avut de realizat un desen adaptat
fragmentului.
Aceleaşi sarcini le-au avut şi pentru realizarea cărţii uriaşe ”Globul de cristal”.
O grupă a fost desemnată să realizeze coperta şi cuprinsul cărţii.
La finalul activităţii fiecare grupă şi-a prezentat realizarea (Turul galeriei) şi s-a trecut
la asamblarea cărţii – s-au perforat marginile din stânga şi s-au prins cu cârlige mari de plastic.
S-a procedat aşa pentru o mai uşoară manevrare ulterioară a cărţilor.
Elevii au fost îndrumaţi să realizeze cărţi de joc cu personajele întâlnite. Ulterior, aceste
cărţi de joc au fost folosite la orele de limba şi literatura română, ajutând la formarea capacităţii
de comunicare.

După realizarea cărţii uriaşe, elevii au confecţionat la ora de abilităţi practice
marionete cu personajele din poveştile/textele studiate. Aceştia au desenat personajele, le-au
decupat şi apoi le-au lipit pe un pai sau băţ de frigăruie.
Aceste marionete/figurine au fost folosite pentru dramatizări, joc de rol.
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Step-by-step sau un învăţământ tradiţional reactualizat?
Prof. Nistor Corina - Maria,
G.P.P. “Ion Creangă”, Slatina
Olimpici internaţionali la toate materiile, cercetători de primă mână oferiţi peste graniţă
din “pepiniera” noastră, medici de elită, ba chiar şi hackeri care sunt racolaţi de străini pentru
“calităţile” lor deosebite, toţi sunt rezultatul învăţământului tradiţional românesc atât de
blamat. Nu sunt atât de naţionalistă încât să îl ridic în slăvi, dar sunt capabilă şi perfect
obiectivă încât să îi recunosc punctele puternice şi punctele slabe.
Raportându-se la lumea contemporană, şi cu atât mai mult cea de mâine, care se
caracterizează prin infinitatea, complexitatea şi globalizarea problemelor, accelerarea şi
generalizarea schimbărilor, se înţelege de la sine că educaţia trebuie să îl înzestreze pe viitorul
adult pentru complexitate şi schimbare, interes pentru progres, să îi dezvolte capacitatea de a
descoperi, de a stăpâni disfuncţionalităţile, responsabilitatea pentru actele personale,
independenţă şi deschidere pentru interacţiune şi schimb de idei.
Acum mai mult ca oricând, educaţia are drept deziderat fundamental pregătirea
copilului pentru viaţă, pentru cerinţele concrete, reale, existente şi viitoare legate de activitatea
profesională, de viaţa socială şi culturală. Alături de ceilalţi factori educaţionali, sistemul
educaţional îl formează pe om ca persoană care tinde să se autorealizeze, să se autodepăşească,
îl formează ca membru al familiei şi al colectivităţii în care se va integra, ca purtător dar, mai
ales, ca producător de valori .
Cu toţii cunoaştem punctele slabe ale sistemului educaţional tradiţional, cel în care
întreaga activitate dintr-o zi este centrată pe reproducerea modelelor oferite de către adulţi
(model care nu este întotdeauna înţeles de copil) şi care într-un final concluzionează reuşita
actului didactic printr-o notă. Copiii trebuie să stea cuminţi în bănci şi să asculte tot ceea ce se
explică fără a li se permită să intervină, liniştea în clasă trebuie să fie desăvârşită ca „să se
poată auzi musca”, mânuţele trebuie să stea strâns legate la spate şi multe altele.
Din păcate a trebuit să vină o metodă alternativă de educaţie care să ne amintească ceea
ce am uitat pierdut printre atâtea modele, că educaţia trebuie să se centreze pe copil, că educaţia
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trebuie să respectete principii care până mai ieri erau autohtone şi arhicunoscute, dar care azi
ne par noi şi revoluţionare:
- principiul respectării particularităţilor de vârstă şi individuale, conform căruia
procesul de învăţământ trebuie să se realizeze pe măsura posibilităţilor reale ale copiilor,
ţinându-se seama de particularităţile de vârstă, sex, nivelul pregătirii anterioare, precum şi de
deosebirile individuale, de potenţialul intelectual şi fizic al fiecărui copil în parte;
- principiul liberei opţiuni, care exprimă drept cerinţă ca, în antrenarea copiilor la
diferite activităţi educaţionale, să se apeleze la capacitatea lor de a alege liber şi suficient de
motivat una dintre mai multele activităţi posibile;
- principiul participării conştiente şi active, care exprimă, pe de o parte, cerinţa ca
preşcolarii să înţeleagă ceea ce fac şi ceea ce învaţă în activităţile educaţionale şi, pe de altă
parte, să participe cu efort propriu la activitatea de învăţare;
- principiul intuiţiei care cere ca actul cunoaşterii să se întemeieze pe contactul cu
obiectele lumii înconjurătoare;
Toate aceste lucuri ne sună cunoscute doar acum când sunt promovate de învăţământul
step-by-step, sau sunt cele cu care noi am fost formaţi drept cadre didactice ale unui sistem
educaţional tradiţional?
La vremea când clasele step-by-step erau o modă şi toţi părinţii alergau cu disperare să
îşi înscrie copiii mai mult pentru că aceştia aveau un program prelungit care presupunea şi o
masă caldă şi temele erau realizate la şcoală, am avut ocazia să facem ani de practică
pedagogică şi apoi cursuri ca să descifrăm şi noi enigmele acestui minunat sistem de
învăţământ alternativ. Totul părea minunat la prima vedere, eram convinşi de către persoanele
avizate că dincolo de senzaţia de dezordine generală care predomina, cu copii întinşi pe jos în
timp ce se discuta „Mesajul zilei” (cel care avea drept scop introducerea noţiunilor noi) pentru
că aşa vroiau ei şi alţii care ieşeau în permanenţă pe uşi pentru că era alegerea lor, se afla cheia
cunoaşterii şi formării unor copii care vor răspunde cerinţelor idealului educaţional al şcolii
româneşti - formarea “personalităţii autonome şi creative”, a acelei personalităţi care să
anticipeze viitorul, să transforme prezentul în direcţia anticipărilor sale, să descopere şi să
rezolve situaţiile împreună cu ceilalţi. Fascinaţi, ignoram limbajul arogant al copilului care
aflase acasă de la părinţi că este un copil deosebit pentru că frecventează această clasă, că
alteori uitau de regulile de comportament civilizat şi că erau dezordonaţi. Timpul a trecut şi
acei copii sunt în ani terminali la liceu şi profesorii declară despre o parte din ei că sunt
indiciplinaţi, caracterizaţi de un comportament infantil şi că au lacune în bagajul de cunoştinţe,
dar că aceşti copii comunică cu o uşurinţă mai mare, că sunt mai creativi şi mai autonomi.
Despre absolvenţii de învăţământ tradiţional se spune că sunt insuficient pregătiţi
pentru nu ştiu să înveţe, că sunt lipsiţi de motivaţie intrinsecă, că nu comunică suficient, că nu
găsesc căi prin care să se exprime sau că le găsesc pe cele greşite, că sunt indiferenţi la tot şi
toate, că sunt violenţi şi multe altele, în schimb sunt mai ordonaţi în gândire şi obţin reultate
deosebite la toate concursurile la care participă. Partea negativă cred că se datorează punctelor
slabe pe care învăţământul tradiţional le are, altă parte ţine de societatea bulversantă în care
trăim, la care se adaugă şi multele schimbări date de reforma care se tot pune în aplicare odată
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cu o nouă persoană care vine la conducerea Ministerului Educaţiei şi care ţine să îţi pună
propria amprentă, uitând de copii şi trasformându-i în "generaţie de sacrificiu".
Ceea ce trebuie să recunoaştem este că şi sistemul tradiţional şi cel alternativ au plusuri
şi minusuri şi că rezolvarea tuturor conflictelor dintre adepţii vreuneia din părţi constă în
înţegerea că o măsură radicală nu este de dorit pentru că poate aduce o bulversare în rândul
copiilor şi cadrelor didactice şi din cauza înveşunării riscăm să nu optăm pentru cea mai bună
metodă. Cel mai important lucru este să conştientizăm că o măsură ideală ar putea fi
coloborarea celor două stiluri : întregul act educaţional va trebui să fie orientat în funcţie de
necesităţile copilului, învăţărea să se facă în ritmul propriu al copilului şi să se producă prin
descoperire individuală, acceptându-se şi încurajându-se modurile personale de-a înainta în
formarea deprinderilor şi în cunoaştere, copiii să nu sunt fie lăsaţi să rămână in urmă, să fie
supravegheaţi tot timpul, corectaţi şi să li se cultive sentimentul de încredere în forţele proprii,
să fie stimulată comunicarea între ei şi exprimarea lor liberă (prin acest mod de lucru, copiii
vor fi obişnuiţi să interrelaţioneze cu uşurinţă).
Nu trebuie să uităm că relaţia învăţător-copil trebuie să fie una de prietenie, colaborare,
în care educatorul sugerează şi întăreşte motivaţia pozitivă de descoperire a copilului.
Educatorul nu mai trebuie să stea faţă în faţă cu copilul - poziţie de confruntare, inegală, ci
umăr la umăr - poziţie de colaborare, egală, în care educatorul, sugerează, şi întăreşte motivaţia
pozitivă de descoperire a copilului, consolidându-i demersul mintal propriu. De asemenea,
procesul de învăţământ trebuie să elimine alergarea după note şi competiţia greşit înţeleasă, cu
urmări negative, în favoarea formării unor deprinderi de învăţare motivate intrinsec.
Părinţii trebuie să facă parte din procesul de învăţământ, să fie în permanenţă invitaţi
să participe efectiv la clasă, la procesul de educaţie, bineînţeles sub auspiciile unei colaborări
cu dascălul.
O menţiune importantă care scapă celor care susţin învăţământul step-by-step este
faptul că această formă de învăţământ nu are continuitate şi se sfârşeşete după ciclul primar,
pentru ca mai apoi copiii să fie încadraţi în învăţământul tradiţional şi să sufere un şoc atunci
când lucrurile pe care le întâlnesc sunt diferite.
Pentru că încă mai avem dascăli de excepţie, deschişi la nou, care ştiu că într-o societate
într-o continuă schimbare nu avem nevoie de un învătământ static, putem găsi calea cea sigură
din care singurii câştigători să fie copiii, adică nu mai puţin decât societatea de mâine.
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Proiectarea unei activităţi didactice integrate folosind metode moderne
Prof. înv. preşc. Nicola Nicoleta Alina
Grădiniţa Cu P.P. „Dumbrava Minunată” Alba Iulia
Prof. Nicola Titiana
Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Gîrda de Sus
ACTIVITATEA INTEGRATĂ “LA CABINETUL DOCTORIŢEI PLUŞICA!”
Activitatea integrată realizată prin jocul didactic „La cabinetul Doctoriţei Pluşica Numără şi potriveşte!”- integrează conţinuturi din Domeniul Limbă şi Comunicare şi din
Domeniul Ştiinţă- Activitate matematică; derivă din tema zilei „În lumea fascinantă a
meseriilor”, tema săptămânală studiată fiind „Meseria- brăţară de aur”, iar tema anuală „Ce şi
cum vreau să fiu?”.
Această activitate de consolidare a cunoştinţelor am realizat-o la grupa mare, frontal,
pe grupuri şi individual, iar obiectivele operaţionale urmărite prin desfăşurarea sunt:
O1: Să respecte regulile și sarcinile jocului didactic;
O2: Să aleagă jetonul corect de pe măsuță;
O3: Să răspundă corect întrebărilor;
O4: Să realizeze corect corespondenţa cantitate- număr;
O5: Să recunoască imaginile cu instrumente necesare
diverselor meserii date;
O6: Să găsească vecinii numerelor indicate;
O7: Să aşeze corect elementele unei mulţimi, indicând cifra potrivită;
O8: Să despartă corect în silabe denumirile meseriilor;
O9: Să enumere cuvinte ce denumesc meserii începând cu sunetul indicat.
O10: Să formuleze propoziţii după anumite cerinţe.
SARCINA DIDACTICĂ (DȘ+DLC):


Grupa este împărţită în 3 echipe conform simbolului ales la Întâlnirea de dimineaţă
(Cofetari, Arhitecţi, Bijutieri).



Educatoarea numeşte pe rând câte un copil de la fiecare echipă, care vine în faţă şi
rezolvă câte o sarcină adusă de Doctoriţa Pluşica

Copiii trebuie să o ajute pe Doctoriţa Pluşica să trateze persoanele care vin la ea la
cabinet, acestea având meserii diferite, în timp ce Doctoriţa Pluşica este plecată de urgenţă la
spital pentru a trata şi alte persoane. Preşcolarii au de rezolvat sarcini diverse, ei vor recunoaşte
şi vor denumi instrumente corespunzătoare meseriilor date, le vor număra, vor realiza
corespondenţa număr- cantitate; vor descoperi meseriile corespunzătoare instrumentelor de
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lucru de pe jetoane, le vor despărţi în silabe, vor alcătui propoziţii după anumite cerinţe şi vor
descoperi vecinii numerelor.
STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, demonstraţia, jocul, munca
pe grupe, metoda Cubului, problematizarea, metoda Mâna oarbă.
Mijloace didactice: jetoane simbol pentru echipe (cofetari,
bijutieri, arhitecţi), folii, planşe, jetoane, cub de carton, pliculeţe,
Doctoriţa Pluşica- personaj real; Cabinetul Doctoriţei Pluşica din
Polistiren; tabloul echipelor, buline roşii, cifre, plicuri, coli cu
imagini reprezentând meserii, calculator, caschetă şi haină de
poliţist, cătuşe, casca şi geacă de pompier, halat de medic,
stetoscop, seringă, halat de coafeză, şorţ de bucătar, bonete de
cofetari, halate de cofetari, şorţuri pentru arhitecţi, coroniţe cu
bijuterii, recompense.
Doctoriţa Pluşica (personaj real), a venit la noi în grupă ca să o
ajutăm să trateze mai multe persoane care au diverse meserii, deoarece ea nu ştie atât de multe
despre ele ca şi noi. Ea ne aduce mai multe plicuri în care avem de realizat mai multe sarcini
ce dovedesc faptul ca am învăţat despre meserii, iar la final ne va răsplăti.
Jocul didactic începe cu jocul de probă în care copiii trebuie să aleagă un anumit jeton
în funcţie de sunetul cu care începe cuvântul reprezentat pe acesta.
Proba 1 – Recunoaşte sunetul!; Proba 2 – Alege şi numără!; Proba 3 – Găseşte meseria!;
Proba 4 – Numără şi potriveşte!; Proba 5 – Recunoaşte vecinii!; Complicarea jocului–
Metoda cubului!
Se rezolvă toate sarcinile, iar jocul se încheie prin numărarea bulinelor și desemnarea
echipei câștigătoare
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
1.Moment organizatoric
Asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității: aerisirea sălii de grupă,
așezarea scăunelelor, pregătirea materialului didactic, intrarea copiilor în sala de grupă și
așezarea acestora în cerc.
2.Captarea atenției
Doctoriţa Pluşica (personaj real), a venit la noi în grupă ca să o ajutăm să trateze mai
multe persoane care au diverse meserii, deoarece ea nu ştie atât de multe despre ele ca şi noi.
Ea ne aduce mai multe plicuri în care avem de realizat mai multe sarcini ce dovedesc faptul ca
am învăţat despre meserii, iar la final ne va răsplăti.
Reactualizarea cunoştinţelor s-a realizat în cadrul „Întâlnirii de dimineaţă”.
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3.Enunțarea scopului și a obiectivelor
Copiii trebuie să o ajute pe Doctoriţa Pluşica să trateze persoanele care vin la ea la
cabinet, acestea având meserii diferite, în timp ce Doctoriţa Pluşica este plecată de urgenţă la
spital pentru a trata şi alte persoane. Preşcolarii au de rezolvat sarcini diverse, ei vor recunoaşte
şi vor denumi instrumente corespunzătoare meseriilor date, le vor număra, vor realiza
corespondenţa număr- cantitate; vor descoperi meseriile corespunzătoare instrumentelor de
lucru de pe jetoane, le vor despărţi în silabe, vor alcătui propoziţii după anumite cerinţe şi vor
descoperi vecinii numerelor.
4.Dirijarea învățării
Explicarea sarcinilor și a regulilor jocului:
Grupa este împărțită în 3 echipe, conform simbolului ales la Întâlnirea de dimineață
(Cofetari, Arhitecţi şi Bijutieri).
Educatoarea numește pe rând câte un copil de la fiecare echipă care vine în față și
rezolvă o sarcină primită în cadrul diverselor probe de la Doctoriţa Pluşica. Probele vor fi
descoperite pe parcursul desfășurării jocului didactic.
Le sunt explicate copiilor regulile jocului:
Dacă rezolvă corect sarcina, echipa primește o
bulină roșie pe Panoul echipelor, iar dacă are nevoie
primește ajutor de la un coechipier.
Echipei care nu rezolvă corect sarcina, nu i se va
acorda bulina roșie.
Jocul didactic începe cu jocul de probă în care
copiii trebuie să aleagă un anumit jeton în funcţie de
sunetul cu care începe cuvântul reprezentat pe acesta.
Varianta 1-Proba 1 – Recunoaşte sunetul!
Preşcolarii sunt solicitaţi să găsească jetoane cu meserii care încep cu sunetele indicate
de educatoare, apoi le vor lipi în cabinetul Doctoriţei Pluşica. Ex. - O meserie care începe cu
sunetul „A”;
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-

Două meserii care încep cu sunetul „P”;

-

meserie care începe cu sunetul „M”;

-

Două meserii care încep cu sunetul „B”;

-

meserie care începe cu sunetul „F”;

-

meserie care începe cu sunetul „C”;
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Varianta 2- Proba 2 – Alege şi numără!
Preşcolarii trebuie să aleagă, să denumească şi să numere instrumentele necesare
meseriei reprezentate pe planşă: 1 instrument- Mecanic; 2- Arhitect; 3- Poştaş; 4- Constructor;
5- Pompier, 6- Poliţist.
Varianta 3- Proba 3 – Găseşte meseria!
Copiii trebuie să găsească meseria corespunzătoare jetoanelor de pe planşă, ce
reprezintă instrumentele folosite în cadrul acestei meserii şi să despartă în silabe cuvântul care
denumeşte meseria descoperită, precizând numărul de silabe: 7 instrumente- Medic; 8Profesor; 9- Bucătar.
Varianta 4- Proba 4 – Numără şi potriveşte!
Preşcolarii sunt solicitaţi să numere jetoanele ce reprezintă instrumentele de lucru
pentru fiecare meserie în parte şi să aşeze cifra corespunzătoare.
Varianta 5- Proba 5 – Recunoaşte vecinii!
Preşcolarii vor recunoaşte vecinii numerelor 5, 7 şi 2- un număr pentru o echipă.
5.Obținerea performanței
Complicarea jocului– Metoda cubului!
Câte doi preşcolari din fiecare echipă vor fi
solicitaţi, pe rând, să arunce cubul, rezolvând
sarcinile de pe feţele acestuia:
1-Descrie. Descrie meseria de poliţist în 3 propoziţii.
2- Compară. Compară meseria de medic cu meseria
de profesor, numărând silabele din amăndouă
cuvintele.
3- Asociază. Asociază cuvântul care denumeşte o meserie cu cifra corespunzătoare numărului
de silabe.
4. Analizează. Câte cuvinte are propoziţia: „Pompierul intervine în situaţii de urgenţă.”?
5. Aplică. Completează propoziţia: „Profesorul acordă elevilor notele:...”
6.Argumentează. Argumentează în două propoziţii ce meserie îţi place şi de ce.
7.Evaluarea performanțelor
Pentru că jocul s-a terminat, numărăm bulinele și desemnăm echipa câștigătoare a
jocului didactic
8.Încheierea activității
Se fac aprecieri globale și individuale asupra modului în care au răspuns copiii, iar
Doctoriţa Pluşica este foarte bucuroasă că o ajutăm.
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A doua activitate realizată în cadrul aceleiaşi teme, în aceeaşi zi a fost:
DEC – Activitate plastică – „Micii designeri vestimentari”- dactilopictură şi desen
liber
După ce, timp de o săptămână, preşcolarii grupei mari au învăţat despre diverse meserii
pe care le au oamenii, în cadrul evaluării proiectului, aceştia au fost solicitaţi să-şi aleagă
meseria preferată, pe care doresc să o practice când vor fi mari. Copiii au intrat în rolul unor
mici designeri vestimentari şi au primit tricouri albe pe care ei şi-au pictat amprenta palmei şi
au desenat elemente/instrumente specifice meseriei pe care vor să o aibă când vor fi mari, iar
la finalul activităţii au facut parada modei îmbrăcaţi cu tricourile realizate de ei. Astfel ei îşi
descoperă preferinţele, interesele şi domeniile carepar a li se potrivi. După cum se observă din
imagini, preşcolarii şi-au ales diverse meserii: pompier, poliţist, profesor, coafeză, bucătar,
designer vestimentar, actor etc.
Aceştia observă faptul că, deşi toţi sunt copii/oameni şi se aseamănă, fiecare dintre ei
este diferit, are aspiraţii şi interese diferite, dorinţele şi felul cum sunt reprezentate ele diferă
de la un copil la altul, astfel fiecare este unic în felul lui.

Bibliografie:
1. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, Metode interactive de grupghid metodic, Ed Arves;
2. ***,(2009), Curriculum pentru înăţământul preşcolar, Editura DPH, Bucureşti
3. ***, (1998), Jocuri didactice matematice pentru grădiniţă, Editura V&I Integral, Bucureşti;
4. ***, (2010), Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti;
5. http://www.aippimm.ro/articol/info_util/resurse_umane_nomenclator_caen/formulare_141
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Reforma educațională între tradiţional şi modern la orele de geografie
Prof. înv. primar Oltean Corina
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Alba Iulia
Învaţarea Geografiei alături de celelalte discipline de studiu este importantă deoarece
în cadrul ei elevii descoperă informaţii despre relief (a Romaniei îndeosebi), exersează
deprinderile de a se orienta pe harta şi de a comunica utilizând elemente de limbaj specific
acestei materii. Abordarea predarii integrate facilitează transferul de informaţii, oferă
posibilitatea de valorificare a cunoştinţelor anterioare ale copiilor şi determină implicarea
efectivă a acestora în actul învaţării.
Bineînţeles că, o eficientă pregătire necesită o bună coordonare a învăţării ceea ce
împlică un efort major din partea dascălului, o bună sistematizare a informaţiilor oferite de
manual, auxiliar şi alte mijloace media de învăţare, dintre care am folosit la clasă auxiliarul
de geografie cu CD de la Editura Edu şi o motivare a elevilor prin stârnirea curiozităţii,
diversificarea metodelor de lucru şi implicarea lor cât mai activă în procesul propriei formări.
În fiecare dintre activităţile desfăşurate m-am străduit să le stârnesc curiozitatea şi să
stabilesc o relaţie de colaborare prin învăţare reciprocă şi de antrenare, pe cât mai mult posibil,
a tuturor elevilor.
Astfel elevii au format 4 echipe a câte 6 elevi. Fiecare elev a avut un şef de echipă cu
rolul de a coordona activitatea, de a citi regulile muncii următoare şi de a veghea la corectatea,
cu ajutorul coechipierilor a eventualelor greşeli din răspunsul dat. Sigur că şi munca în echipă
are punctele ei forte dar şi pe cele slabe.
Puncte forte

Puncte slabe

-completează eventualele lacune în -elevii sunt tentaţi să-i scoată din „joc” pe
cunoştinţele elevilor ;
unii colegi ;
-are rol de fixare şi consolidare a -aparenta dezordine;
cunoştinţelor predate;
-consum mare de timp;
-permite realizarea unui feedbeack
operativ;
Aşadar fiecare oră de geografie a abordat o predare integrată şi o evaluare diversificată.
Pentru a-i ancora pe elevi în realitarea actuală am pornit, cum prevede şi programa, de
la realitatea imediată, apropiată. Am discutat despre casă şi despre şcoală, despre felul în care
învăţau bunicii noştri şi despre felul în care arată şcolile din zilele noastre, dotarea şi
multitudinea de facilităţi pe care le au. Pentru a îmbina practicul cu teoreticul am legat
discuţiile de partea tehnică a programei şcolare şi, la orele de abilităţi am realizat macheta
şcolii.
La începutul lunii octombrie am făcut un tur al cartierului Cetate care a avut ca obiectiv
atât de a localiza anumite obiective din localitatea natală, de a observa aspectul terenului în
oraş şi în împrejurimi şi cum se văd obiectele aflate în apropiere sau la distanţă, până unde
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ochiul nostru poate cuprinde peisajul din Şanţurile ,,Cetăţii Alba Carolina” şi cum apare linia
orizontului de pe culmile ei (discuţii premergătoare orei despre linia orizontului), de a cunoşte
principalele instituţii din oraş şi rolul celorlalte spaţii sau construcţii (de locuit, magazine,
parcuri, spaţii care leagă toate acestea, străzile). Au observat că traseul cuprindea două direcţii:
sudic şi nordic şi acesta ne-a deschis alt subiect de discuţii, despre punctele cardinale.
Citind numele străzilor am făcut o uşoară incursiune în literatură şi istorie care
bineînţeles a fost completată de vizitarea obiectivelor istorice, punctul culminant fiind
,,Muzeul de istorie”.

Elevii au avut de completat apoi acasă ,,Fişa localităţii”.
După predarea lecţiei ,,Linia orizontului. Punctele cardinale” verificarea cunoştinţelor
a fost făcută pe echipe. Pentru aceasta ulterior, la ora de abilităţi practice fiecare echipă a avut
de pregătit din carton obiecte pe baza temei primite: cartierul 1, camera, obiectele şcolarului,
cartierul 2.
Aceste obiecte aveau să fie aşezate pe un polistiren respectând sarcinile scrise de mine
şi tinând seama de orientare după punctele cardinele. Activitatea a fost desfăşurată sub forma
de concurs dar nu am pus accent pe concureţă ci pe a învăţa din greşeli şi a îmbunătăţii munca
în echipe, spiritul de întrajutorare şi autocontrolul în situaţie de stres temporal şi evaluator.
Imagini din timpul aranjării obiectelor respectând punctele cardinale.
Prezentarea panourilor în timp ce eu citesc cerinţa iar celelalte echipe îşi spun părerea.

Pentru a doua oră la lecţie am făcut exerciţii de orietare cu busola şi am aflat că în lipsa
acesteia ne mai putem orienta şi cu ajutorul naturii, acesta fiind liantul cu mediul în care trăim
şi cu situaţiile viitoare în care viaţa ne va pune.
Am consolidat orientarea după contactul cu harta şi învăţarea semnelor convenţionale.
Am localizat oraşul nostru apoi judeţul, stabilind diferenţa şi regula ce ţine de scrierea numelui,
apoi am stabilit pe hartă localităţiile vecine, judeţele vecine, regiunile istorice ale tării( făcând
astfel din nou, legătura cu istoria) şi ţările vecine. Ne-a fost de ajutor CD-ul de geografie de la
EDU, un auxiliar cu ajutorul căruia elevii învaţă jucîndu-se dar şi multitudinea de fişe prin
care am consolidat predarea.
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Pentru a stabili importanţa locului natal în viaţa omului am apelat la rememorarea de
către elevi a ceea ce au văzut în cadru vizitei făcute la Bucerdea în urmă cu doi ani, în care
muzeul satului a oferit un remember despre viaţa din trecut. Făcând o analogie cu viaţa actuală
şi la orele de istorie elevii au putut înţelege că prezentul nu poate exista fără trecut, iar
apartenenţa la un spaţiu geo-politic ne ancorează în spaţiul marii familii europene şi implicit
în lume.

Fişele care au făcut subiectul evaluării au fost completate de fiecare echipă iar după
fiecare completare, câte o echipă a citit rezolvările, celelalte echipe confirmând sau nu,
corectitudinea muncii.
Poate aşa simţind pasiunea mea pentru geografie, pentru cunoaştera frumuseţilor patriei
şi a lumii, voi putea forma o conştiinţă de bun cetăţean şi îi voi putea ajuta, măcar virtual să
călătorească în cele mai fascinante peisaje. Iar dacă ceea ce văd, ce aud şi ce simt le va face
plăcere poate, în viitor vor sti să preţuiască natura şi vor contribui la dăinuirea ei pentru
asigurarea viitorului vieţii sănătoase pe planeta Pământ.

Bibliografie:
Dumitra Radu – Geografie – suport didactic pentru fixarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor
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Atelierul de creație
Prof. înv. primar Poenaru Camelia
C. N. ”J. Monnet” Ploiești
„Cu discreţie şi grijă clopoţelul şi-a trimis ultimele triluri. Orele au început. La o clasă
se desfășoară o lecţie obişnuită de matematică. Elevii pun întrebări. Învăţătorul le culege ideile
ca pe un lucru preţios, le dezvoltă şi le finisează într-un colaj de limbaje, respectând astfel
minţile care le-au creat. Intervine discret cu o schemă, cu un artificiu şi adânceşte înţelegerea.
Totul se construieşte într-un dialog continuu, orchestrat cu profesionalism, dar într-un firesc
autentic. Învăţătorul şi elevii înalţă împreună cunoaşterea.
- Dragii mei, astăzi vom vorbi despre numere. Ele sunt ca şi voi copiii: cresc şi trec
dintr-o clasă în alta, stau în băncuţe, numite ordine, ca nişte elevi disciplinaţi. În clasa I aţi
învăţat numerele naturale până la 100, deci v-aţi împrietenit cu numerele primei clase
numerice, clasa unităţilor. În clasa a II-a aţi trecut în clasa altor prieteni, a doua clasă numerică,
clasa miilor. În clasa a III-a, n-aţi rămas în loc, ci aţi mers curajoşi în a treia clasă numerică,
clasa milioanelor. Vedeţi, numerele au crescut ca şi voi ! Sunteţi în clasa a IV-a şi astăzi vom
trece să lucrăm cu numere mai mari ce aparţin celei de a patra clase numerice, clasa
miliardelor...”
Este o oră de curs obişnuită ar spune un necunoscător. Mai puţin obişnuit este
învăţătorul care şi-a conceput lecţia, propunându-şi să realizeze câteva obiective formulate
concret, în termeni măsurabili, observabili, alegându-şi pentru aceasta strategii diverse, pe
măsura conţinuturilor ce urmează a fi transmise. Dascălul nu şi-a propus să le predea copiilor
doar definţii, chiar dacă ştie că, pentru a introduce o definiţie a unui concept, de regulă, este
suficientă o singură pereche „E-E”: E=o informaţie directă; E=exemplu de contract (De
exemplu, la geografie este suficient să decupăm peninsula italică şi insulele alăturate pentru a
distinge noţiunea de peninsulă de cea de insulă). Nu vrea să umple doar capetele şi să-i treacă
ora, ci doreşte să le dăruiască copiilor ocazii de învăţare prin care să-şi dezvolte mintea, să şio disciplineze. Acest dascăl pledează cauza educaţiei eficiente, dincolo de informaţii şi teste
standardizate, chiar dacă pentru acest lucru „plăteşte” cu timpul şi fiinţa sa.
O astfel de manieră de a organiza cunoaşterea este un argument suficient de puternic
pentru a scrie un eseu despre conceptul de lecţie coroborat cu cel de proiect de lecţie şi,
inevitabil, cu cel de clasă de elevi.
Cea mai răspândită modalitate de realizare a activităţii de predare-învăţare s-a dovedit
a fi organizarea pe clase şi lecţii. I. A. Comenius a ajuns la ideea asocierii conceptului de clasă
de elevi întrevăzând necesitatea legării lecţiei de activitatea comună a unei întregi clase/grup
de elevi în locul celei tipic individuale practicate multe secole până atunci. Astfel s-a
fundamentat sistemul de organizare pe clase şi lecţii care a cunoscut o dezvoltare susţinută dea lungul timpului, contribuţii valoroase în acest sens având I. H. Pestalozzi, C. D. Uşinski, J.
F. Herbart ş. a.
Chiar dacă în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea au fost elaborate teorii şi au fost
făcute experienţe cu privire la noi forme de organizare a muncii didactico-educative – sistemul
monitorial Bell-Lancester, Planul Dalton, Metoda centrelor de interes – Ovide Decroly,
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sistemul proiectelor, Metoda Winetka, Metoda muncii pe grupe susţinută de R. Consinet şi de
C. Freinet, lecţia şi organizarea pe clase au rămas cele mai valorase forme de organizare,
înregistrând şi ele modificări menite să asigure concordanţa necesară cu conţinutul ideatic
stocat în manualele şcolare şi în celelalte surse pentru elevi.
Modernizarea şi îmbogăţirea formelor de organizare a procesului didactic fac obiectul
a diverse încercări şi în prezent; dintre acestea mai cunoscute sunt: predarea pe echipe de
profesori, instruirea pe grupe/clase de elevi, metoda sistemică, organizarea tripartită a orarului
etc.
Lecţia deţine deci un loc important, constituind o formă principală de activitate a diadei
profesor-elev. Ea îşi dezvăluie eficienţa şi dobândeşte o structură dinamică în funcţie de o
seamă de factori. Din punct de vedere organizatoric, ea este o formă de activitate ce se
desfăşoară în clasă, sub conducerea unui cadru didactic, într-un interval de timp precis
determinat, pe baza cerinţelor cuprinse în programă şi potrivit orarului şcolar; o formă de bază
a organizării muncii didactice prin care se transmit elevilor anumite cunoştinţe într-o unitate
de timp; este o activitate desfăşurată de elevi sub conducerea profesorului, prin care îşi însuşesc
o temă din programa şcolară ş.a.. Din punct de vedere al conţinutului, lecţia apare ca un sistem
de idei articulate logic şi didactic, în conformitate cu cerinţele psihopedagogice referitoare la
predarea-asimilarea cunoştinţelor, aplicării lor, verificarea, evaluarea şi notarea rezultatelor;
ca o unitate logică didactică şi psihologică, ca o unitate didactică fundamentală şi, nu în ultimul
rând, după I.Radu, un program didactic, respectiv un sistem de cunoştinţe, obiective
operaţionale, procedee de lucru în stare să activeze elevii ş. a. .
În faţa unui asemenea colaj de definiţii se naşte în noi temerea apariţiei unor confuzii /
unor gratuităţi care pot conduce la erori cu implicaţii mari. Lecţia nu poate şi trebuie să fie
considerată formă exclusivă de instruire şi educare, cu atât mai mult cu cât în practica instruirii
şi autoinstruirii este prezentată o gamă largă de forme diverse de muncă numite activităţi în
afară de clasă şi activităţi extraşcolare. Toate aceste forme sunt reunite printr-o particularitate
comună-proiectarea, concept care în mod tradiţional înseamnă împărţirea timpului, eşalonarea
materiei, proiectul de lecţie. În limba engleză s-a acreditat termenul de design instructional,
prin care se înţelege actul de a anticipa, a prefigura demersul didactic în termeni care să-l facă
traductibil în practică. Proiectul este în fond un ghid de acţiune care nu trebuie complicat
dincolo de limită care să-l pună pe profesor în dificultate, dar care trebuie să-l reprezinte-atât
ca personalitate didactică informată cât şi ca practician cu iniţiativă, imaginaţie şi fler metodic.
Iată de ce ne-am gândit să facem apel la o analogie, metaforă cum o numeşte H.Gardner
în lucrarea sa „Mintea disciplinată”, pentru a descrie conceptele de lecţie şi de proiect de lecţie,
implicându-l şi pe creatorul lor, profesorul care-şi declină munca în acest timp al marilor
schimbări, timp care-şi cere oameni noi. Asemenea croitorului, cel care doreşte să devină
profesor urmează cursurile unei şcoli de profil în cadrul cărora îşi va însuşi un mare volum de
informaţii şi date, mai mult sau mai puţin practice, pe care le va folosi mai târziu în realizarea
proiectelor de lecţie, documente metodice văzute de unii ca nişte tipare rigide, trasate după
nişte dimensiuni şi calcule metodice care împiedică pe cei care le utilizează să se desfăşoare
cu eficienţă şi normalitate în timpul actului predării. Croitorul, proaspăt şcolit, soseşte în
atelierul său cu un teanc de reviste şi tipare, modele cum le numeşte el, surse de inspiraţie pe
care, folosindu-le, va realiza hainele. Spre deosebire de profesorul care şi-a întocmit proiectul
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de lecţie – copiindu-l/creându-l, croitorul, chiar dacă va strica bucata de material vrând să facă
o haină, îşi poate permite să mai ia o altă bucată de material din care, aplicând cum trebuie
tiparul, va putea realiza obiectul dorit. În cazul profesorului, o lecţie sau un set de lecţii
construită/construit dintr-o perspectivă greşită nu-i mai acordă o altă şansă. Tăietura „foarfecii”
sale (obiectivul fundamental al lecţiei) nu mai poate fi acoperită sau prinsă în „ace” (obiectivele
operaţionale), deoarece conţinuturile care au fost predate au vătămat nu au educat elevul, ci
mai mult, i-au oferit o ocazie prin care el şi-a îmbrăcat o „haină” dintr-o ţesătură firavă, deloc
sigură.
Spre a fi înţelesă mai bine această analogie propun să ne imaginăm o stradă pe care
există construite, faţă în faţă, trei perechi de imobile: C1 – atelier de creație; P1 – sală de clasă;
C2 - atelier de creație; P2 – sală de clasă; C3 - atelier de creație; P3 – sală de clasă.
În primul atelier de creație, îşi desfăşoară activitatea un maestru, şcolit în manieră
tradiţională, care îşi creează hainele aplicând tiparele, fiind adeptul producţiei de serie. El nu
se implică emoţional în realizarea produselor sale deoarece obiectivele sale finale sunt profitul
şi asigurarea unei pieţe de desfacere. Clienţii săi sunt toţi cei care cumpără haine pentru că
trebuie să se îmbrace.
Vizavi, în clasa P1, profesorul care preadă elevilor este un dascăl care, din păcate, ca
mulţi alţii, împrumută modele de proiecte de lecţii pe care încearcă se le urmeze pas cu pas,
pretinzând astfel că şi-a făcut datoria. Beneficiarii unei astfel de prestaţii didactice în care
predarea a avut ponderea cea mai mare în dauna învăţării, iar metodele expozitive au redus
iniţiativa şi desfăsurarea unor moduri de învăţare activă din partea elevilor, vor memora şi vor
reproduce cunoştinţele, fără să se abată de la „model”. Aceşti elevi se vor pierde sau nu în
mulţime, acceptând să lucreze, ca să aibă un venit, vor deveni nişte „vânători” de lucruri gata
făcute, fără să fie preocupaţi de valoare.
În al doilea atelier, lucrează un creator de vestimentaţie, şcolit cu ani în urmă, de către
„maestrul” din C1 (poate), care a avut şansa să facă ceva cursuri de perfecţionare prin care săşi stimuleze coeficientul de creativitate şi curaj, să-şi îmbogăţească imaginaţia care să-l
determine să realizeze ţinute – nu neapărat de serie – colorate şi croite după tipare modernizate.
Cumpărătorii le analizează, le probează şi, dacă le plac, le cumpără, chiar dacă scot din buzunar
ceva mai mult decât dacă le-ar cumpăra de la primul atelier.
În clasa P2, tocmai şi-a început activitatea un profesor tânăr, reprezentantul
învăţământului modernizat, care predă şi îndrumă elevul. El ştie că emulaţia între elevi,
diferenţierea muncii didactice, în funcţie de particularităţile individuale şi de grup sunt vitale
în reuşita unei lecţii şi, de aceea îşi concepe proiectul de lecţie dintr-o perspectivă didactică
nouă, prin care încercă să nu predea la acelaşi nivel şi în acelaşi ritm pentru întregul grup, să
nu pretindă aceleşi eforturi şi acelaşi volum de cunoştinţe tuturor.
Şcolarii aflaţi în fluxul unui astfel de act didactic vor memora şi vor aplica cele învăţate,
urmând apoi să reproducă şi să reconstruiască cunoştinţele însuşite în forme creative, care săi reprezinte. Ei vor deveni, dacă vor rămâne în grija unui dascăl de tipul P2, nişte indivizi
preocupaţi să se afirme prin ei dar şi prin relaţii, iar la locul de muncă se vor implica şi îşi vor
realiza atribuţiile deoarece nu acceptă mediocritatea.
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La al treilea atelier, aglomeraţie mare: un creator de renume tocmai şi-a lansat colecţia
realizată după ultimele pretenţii stilistice. Fiecare haină este unică, deoarece fiecare a fost
realizată după un tipar anume. Coloristica concurează pensele şi accesoriile, cristalele
Svarovsky fiind prezente, dar cu măsură. Avem în faţă un designer pregătit după normele cele
mai rafinate. În sală sunt personalităţi care au avut succes în carieră, oameni care au primit o
educaţie prin care şi-au dezvoltat simţul estetic şi dragostea pentru frumos şi unic. Ei vor
cumpăra sau vor rămâne admiratori sau critici ai acestor produse.
În clasa P3 este o atmosferă modernă, susţinută de o arhitectură a mobilierului pe
măsură, în care dascălul şi-a alocat pentru predare doar câteva minute, apoi a îndrumat discret
activitatea elevilor, lăsându-i să descopere, să aplice şi să memoreze, după care să proiecteze /
reproducă cele constatate. S-a înarmat cu strategii de instruire de ultimă generaţie, şi-a pregătit
o colecţie de activităţi de învăţare care să trezească interes tuturor elevilor, stăpânii
inteligenţelor multiple, a folosit feedback-ul pentru sesizarea puslului activităţii lecţiei şi a
stârnit situaţii problematice în faţa cărora elevii au fost nevoiţi să hotărască şi să urmeze o
variantă pentru care să aibă argumente. O astfel de lecţie este proiectată din perspectiva unor
modele de gândire critică, inteligenţe multiple, predare integrată, modulară, interintradisciplinară. Mai pe scurt, după un proiect conceput flexibil şi deschis achiziţiilor
metodice moderne. Beneficiarii sunt elevii care, mai târziu, vor avea dorinţa şi posibilităţile
materiale să dispună de lucruri de calitate, dar, în acelaşi timp, vor avea curajul să iniţieze, să
transforme, să construiască şi să creeze edificii / obiecte lipsite de monotonie, inutilitate, dar
autentice. Ei vor demonstra stăpânire de sine în faţa unor situaţii, deoarece formatorii lor au
avut o atitudine permanentă de perfecţionare a propriei persoane, i-au pus să rezolve situaţii de
tensiune apărute spontan sau create intenţionat pentru care să folosească metode şi cunoştinţe
de actiune raţionale şi cu randament mare.
Apelând la această analogie am încercat să fac o „traducere” mai metaforică a unor
concepte profesionale pe care unii practicieni le folosesc incorect sau incomplet, dându-le din
grabă sau din nepăsare, forme şi înţelesuri prin care le ştirbesc valoarea. Subiectele sau temele
necunoscute sunt adesea înţelese prin analogie cu un subiect care este bine cunoscut sau înţeles.
Desigur, orice analogie are şi puncte tari şi puncte slabe. Deoarece, prin definiţie,
analogiile şi modelele sunt inspirate din domenii îndepărtate, vor exista atât diferenţe
importante, cât şi asemănări sugestive între subiectul necunoscut sau greşit folosit şi vehiculul
mai accesibil folosit pentru a-l pune în evidenţă. Cadrele didactice trebuie să transmită puterea
analogiei. Ei trebuie să indice limitele acesteia şi felul în care ea poate induce în eroare.
Mă număr printre dascălii care au înţeles că, utilizând analogiile, poţi pătrunde în
conţinutul unor subiecte mai delicate, abstracte. Odată stârnit interesul simţi o provocare
intelectuală care te determină să descoperi cele mai potrivite comparaţii, cele mai generoase
metafore, neuitând însă de faptul că fiecare are propriile limite.
În cazul că îi vom încuraja pe elevii noştri să abordeze în profunzime un anume subiect,
ei ar trebui să fie stimulaţi să descopere propriile analogii şi metafore.
„- Văd că vă amuză comparaţia mea: numerele ca nişte elevi care stau într-o clasă
numerică, grupate nu în bănci, ci în ordine numerice. V-aş ruga să vă gândiţi şi voi la o
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comparaţie pentru o altă problemă sau noţiune pe care aţi învăţat-o la altă disciplină !... Linişte.
Copiii se gândesc.
- Părţile de vorbire, domnule învăţător, sunt cinci, ca şi degetele de la o mână. Dacă le
vom colora cu verde (v de la verb), cu albastru (a de la adjectiv), cu portocaliu (p de pronume),
cu negru (n de la numeral) şi cu roşu sângeriu (s de la substantiv) vom obţine o mână în
curcubeu ce ne va ajuta să nu uităm părţile de vorbire niciodată !...”
Aceste analogii nu numai că acţionează pentru fiecare individ în parte, dar discuţiile
elevilor despre virtuţile şi limitele unor anumite comparaţii pot limpezii aspecte complexe...
Lecţia şi proiectul de lecţie sunt şi ele probleme complexe ale educaţiei. Educatorii
trebuie să înţeleagă faptul că de modul în care le gândesc şi le realizează depinde soarta
viitorului adult. Schimbările enorme care au loc în lume amplifică această sarcină...
„Clopoţelul sună, anunţând că ora s-a terminat. Elevii nu se ridică în picioare. Nici
dascălul nu se grăbeşte să iasă din clasă. Elevii sunt motivaţi să rămână în bănci căutând în
continuare cunoaşterea ba chiar unii dintre ei încercând chiar s-o creeze. Dascălul zâmbeşte.
Deşi obosit, este fericit că elevii au ajuns la o înţelegere profundă a unei teme semnificative.
Scenariul de lecţie scris înainte de oră este undeva în urmă. Ce şi-a propus şi cât de multe a
realizat !... Oare mai are rost ora viitoare să-şi mai facă proiectul ?... Ce întrebare ? !”
Răspunsul s-ar putea să nu ne placă şi s-ar putea să-l comentăm din cauza saturaţiei de
hârtii inutile pe care suntem obligaţi să le scriem. Cu siguranţă că dascălul, un profesionist
adevărat, îşi va face schiţa de lecţie şi a doua zi şi în cele următoare, deoarece ea reprezintă
ghidul care nu-l lasă „să urce” la întâmplare şi aceasta pentru că ea cuprinde paşii principali,
pârghiile demersului mintal şi acţional parcurs de către profesor şi elevi în cele cincizeci de
minute ale orei de curs.
Proiectul de lecţie rămâne certificatul de naştere al lecţiei în care numele părinţilor propunătorii - sunt trecute alături de cele ale copiilor - elevilor – iar data naşterii, ca şi celelalte,
este scrisă în creion, deoarece proiectul de lecţie, spre deosebire de certificatul de naştere, nu
este valabil o viaţă, ci el se schimbă, ţinând pasul cu timpul.
Concluzionând cele prezentate mai sus, pot afirma că utilizarea tehnologiei informaţiei
îmbogăţeşte şi extinde comunicarea didactică dincolo de spaţiul şi timpul alocate predăriiînvăţării. Se poate constata o îmbunătăţire a prestaţiei elevului, atracţie în actul didactic, dar şi
a întăririi comportamentului de izolare în cyber-spaţiu sau de formare a unui individ cu caracter
violent.
Comunicarea didactică, măiestria, tactul pedagogic al profesorului, vor asigura puntea,
relaţia directă între contradicţiile şi accepţiile apărute ca urmare a impactului tehnologiei
asupra educaţiei actuale.
Bibliografie:
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“Toamna”- aspecte practice de abordare interdisciplinară
Prof. înv. primar Potorac Silvia,
Şcoala Gimnazială “Elena Văcărescu” Bucureşti
Asigurarea succesului şcolar este obiectivul cel mai important al fiecărui cadru didactic
responsabil. Reuşitele elevilor noştri sunt condiţionate de numeroşi factori: continuitatea în
activitatea şcolară, unitatea cerinţelor şi influenţelor exercitate în cadrul procesului de
învăţământ şi activităţilor extracurriculare desfăşurate de copii în cadrul şcolii sau în afara
acesteia, în timpul liber. Încet- încet, copilul acţionează şi în baza iniţiativelor personale, mai
mult decât în baza celor ale părinţilor. Astfel, copilul devine într-o măsură mult mai mare
organizatorul şi conducătorul propriei formări. Procesul este însă îndelungat, iar temelia
succesului şcolar se pune în clasele primare.
În cadrul temei “Toamna”, propuse pentru clasa a III-a, am ţinut cont de faptul că nu
lucrez cu o masă unitară de elevi, că fiecare în parte dispune de resurse şi capacităţi proprii
care se cer puse în evidenţă şi valorificate.
Obiectul limba română poate deveni un foarte bun spaţiu interdisciplinar pentru
aproape toate disciplinele care se studiază la ciclul primar. Am considerat că este nevoie de o
abordare modernă, de un nou mod de gândire, pentru depăşirea unor graniţe rigide care există
între disciplinele de învăţământ. Am alternat activităţile pe discipline cu cele transdisciplinare,
pentru a crea un context al predării integrate în care întreaga activitate să fie centrată pe elev,
pe capacităţile intelectuale şi afective ale acestuia.
La tema propusă, “Toamna”, am găsit numeroase posibilităţi de realizare a unor
activităţi transdisciplinare şi de învăţare prin cooperare. Durata pe care s-a desfăşurat tema a
fost de o lună , luna noiembrie, timp în care, zilnic, copiii au desfăşurat cel putin o temă legată
de toamnă, în cadrul unei ore de curs sau în cadrul unei activităţi extracurriculare.
Pentru început, copiii au fost împărţiţi în echipe de câte patru, au primit câte un dosar
pe care îl vor folosi pentru realizarea portofoliului. Prima sarcină a fost elaborarea unei coperte.
Aceasta trebuie să conţină titlul portofoliului şi un desen sugestiv sau o imagine potrivită.
Prima pagină trebuie să conţină precizări legate de componenţa echipei şi durata proiectului.
Se încurajează imaginaţia copiilor pentru realizarea lucrărilor, colorarea lor, decorarea,
personalizarea acestora.
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Conţinutul portofoliului :
 Enumerarea unor lecturi despre toamnă şi transcrierea câte unui fragment din fiecare(
participă fiecare membru al echipei)
 Selectarea unui fragment sau a unei strofe care i-a impresionat mai mult şi realizarea
unui desen care să ilustreze conţinutul sugerat
 Selectarea unor cuvinte şi expresii deosebite legate de anotimpul toamna şi
introducerea acestora într-o compunere
 Activitate în echipă de găsire a unor rime utilizând cuvinte care au legătură cu tema
“Toamna”
 Crearea unei poezii din cel puţin doua strofe, cu titlul “Toamna”
 Crearea unor ghicitori despre plante şi animale, despre activităţile omului din timpul
toamnei
 Întocmirea unui calendar al naturii, în cadrul orelor de stiinţe ale naturii, în care se vor
nota observaţii despre fenomenele naturii din timpul toamnei, temperaturile înregistrate
ziua/noaptea, fenomenele naturii.
 Activitate extracurriculară- plimbare în parcul din apropierea şcolii şi realizarea unor
fotografii sugestive, sau a unor desene care se vor adăuga în portofolii

 Concurs de recitare a poeziilor create de copii sau a poeziilor din literatura studiată la
şcoală sau individual
 Activitate de realizare a unei machete care să ilustreze cât mai bine anotimpul toamna,
în cadrul orelor de Arte Vizuale şi Abilităţi Practice
 Colaj cu materiale din natură – frunze şi flori de toamnă
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 Executarea unui dans cu titlul “Dansul frunzelor de toamnă” , în cadrul orelor de Joc şi
miscare
 La orele de educaţie civică s-au purtat discuţii despre alimentaţia sănătoasă, punânduse accentul pe consumul de fructe şi legume care se găsesc din belşug toamna
 Activitatea despre alimentaţia sănătoasă a fost urmată de desenarea piramidei
alimentare sau a fructelor şi legumelor preferate

 In cadrul orelor de matematică s-au rezolvat probleme cu conţinuturi legate de aspecte
ale anotimpului toamna( despre păsări călătoare, plante, animale, lucrări agricole de
toamnă)
 Parada costumelor “Eco Toamna “

 Excursie de studiu: “Cum se vede toamna în diferite forme de relief?”

 Portofoliile pot fi completate şi îmbogăţite cu ceea ce copiii consideră că se potriveşte
temei de lucru( fotografii personale făcute în anotimpul toamna, desene mai vechi,
pagini de ierbar, recomandări către colegi etc)
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Finalizarea proiectului se va face cu prezentarea portofoliilor realizate de către echipe,
utilizând turul galeriei, urmat de discuţii, păreri personale, aprecieri, eventual recompense
acordate celor mai reuşite lucrări.
Avantajele utilizării acestei metode de lucru sunt numeroase: lucrând astfel, copiii
interacţionează, colaborează şi se ajută între ei; îşi pot exprima părerea personală, dar sunt
nevoiţi să ţina cont şi de părerile celorlalţi; creativitatea fiecăruia este pusă în acţiune şi
valorizată în cadrul grupului scolar; fiecare copil devine capabil să se exprime, să îşi spună
punctul de vedere, să asculte şi să fie ascultat de către ceilalţi. Punem astfel temelia formării
unor adulţi care vor şti să urmărească scopul propus, să fie curioşi şi dornici în a se informa şi
vor şti să aprecieze adevărata valoare.

Proiectarea didactică - exemple de bune practici la clasă
Prof. înv. primar Nedelcu Alice,
Școala Gimnazială „Vasile Cârlova” Târgoviște, Dâmbovița
Strategiile didactice reprezintă modalităţile de organizare şi conducere a procesului de
predare-învăţare-evaluare pe baza combinării eficiente a metodelor şi a mijloacelor de
învăţământ, a formelor de grupare, în funcţie de conţinutul şi cunoştinţele anterioare ale
elevilor, pentru obţinerea de performanţe maxime.
În scopul stimulării potenţialului creativ al elevilor, învăţătorul trebuie să încurajeze
manifestările și dezvoltarea acestora, să intervină conştient şi activ pentru îndepărtarea
blocajelor obiective și subiective ale creativităţii elevilor, să ghideze în mod organizat
potenţialul creativ al fiecărui copil.
E absolut necesar ca învățătorul să cunoască pe cât posibil situaţia potenţialului
psihologic al fiecărui elev în parte, se impune astfel măsurarea prin diferite probe și modalitați
a potențialului creativ al copiilor, aceste probe să aibă două faze: inițială și finală - în intervalul
de timp dintre ele lucrându-se intens cu elevii; rezultatele finale vor reda progresul obţinut de
elevi în ceea ce priveste însușirea cunoștințelor, dar și în ceea ce privește dezvoltarea
capacităților creatoare (astfel de probe se pot aplica la început şi la sfârşit de capitol, semestru
sau an şcolar).
Rezultatele obţinute oferă informaţii detaliate care pot fi luate în calcul la elaborarea
măsurilor ameliorative pentru elevi astfel: elevii cu capacități reduse de înțelegere și asimilare
vor primi spre rezolvare sarcini de nivel reproductive și de cunoaștere pentru a-i ajuta să
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realizeze obiectivele programei ; iar celor cu potențial creativ, li se vor crea condiții propice,
în care să li se poată dezvolta nestânjenit capacităţile creative.
Ca exemple de bune practici ce vin să confirme cele scrise mai sus, la toate disciplinele
aferente clasei la care mi-am susținut activitatea, am pus accent pe activitatea diferențiată.
Acest aspect l-am avut în vedere urmărind toate componentele procesului instructiv-educativ:
predare-învățare-evaluare. Chiar și tema pentru acasă a fost dată în funcție de posibiltățile reale
ale elevilor.
Raportat la valorificarea potențialul creativ al elevilor, doresc să menționez o frumoasă
activitate extracurriculară, activitatea desfăşurată în colaborare cu Casa de cultură ,,Nicolae
Neagu” Doicești – “Dor de Eminescu - 2017”, activitate în care ne-am implicat cu plăcere și
dăruire. Am pregătit un moment artistic ce a conținut: poezii din creația eminesciană și un
cântec. Un număr de 4 elevi au participat și la șezătoarea literară (anexa 1)
O altă activitate extrașcolară la care am participat cu interes a fost proiectul “ȘCOALA
ZERO WASTE”, un proiect cu temă ecologică. Povestea noastră a început în urmă cu patru
ani, pe când eram elevi în clasa I. Împreună cu doamna noastră învățătoare am descifrat tainele
universului format din: litere și împletiri din acestea, cifre și năzdrăvăniile care se puteau face
cu acestea, lumea culorilor, a sunetelor și, nu în ultimul rând, ce însemnă să avem grijă de
mediul înconjurător. Cu timpul, am descoperit cât de frumoasă este țara noastră și că, dacă
dorim să schimbăm ceva în jurul nostru, un exemplu îl putem oferi chiar noi … în fond, vom
fi tinerii de mâine.
Pe lângă colectarea materialelor reciclabile, elevii mei au realizat afișe, lucrări plastice,
machete, au scris poezii și chiar au compus și un scurt cântecel, au confecționat diverse obiecte
(flori, roboței, păpuși, bijuterii), au realizat un filmuleț motivațional adresat colegilor din
școală sau comunității locale, au strâns o cantitate apreciabilă de dopuri de plastic în scopul
donării pentru o cauză umanitară. Ceea ce le-a plăcut foarte tare a fost însă Stafeta ECO, unde
elevii au avut ocazia de a descoperi care dintre roboții confecționați de ei au rezistat cel mai
bine în luptă. A urmat ștafeta: copiii au strans resturile rezultate în urma razboiului și le-au pus
în tomberoanele special amenajate, pe categorii de materiale reciclabile (anexa 2)
Povestea noastră nu s-a sfârșit … ne-am propunem ca și după încheierea concursului,
vom continua să ne aducem contribuția la crearea unui ,,oraș cât mai curat “ și de ce nu a unei
țări cât mai curate cu cetățeni responsabili de prezentul și de viitorul ei.
În concluzie, cadrul didactic trebuie să fie o „lumina” pentru fiecare dintre elevi, un
ajutor efectiv şi cel care oferă posibilitatea creșterii în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor.
Anexa 1
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Anexa 2

Proiect de activitate în alternativa Step by step
Prof. înv. primar Buzatu Liliana,
Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny“ Focşani, Vrancea
Întâlnirea de dimineaţă

59



Copiii sunt asezaţi în semicerc, pe scaune.



Dezbatere privind calendarele-tip: calendarul naturii, calendarul cu figuri geometrice
al lunii aprilie, calendarul zilelor de naştere, legile clasei, calendarul prezenţei;



Citirea şi discutarea planşei cu ,,Agenda zilei”; aceasta cuprinde reperele orare la care
se desfăşoară activităţile specifice din această zi:
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AGENDA ZILEI
8- 9

Întâlnirea de dimineaţă

9 – 11,30

Activitate la centre:

11,30 - 12




Citire: Grupul de litere „chi”



Scriere: Grupul de litere „chi”



Matematică: Figuri geometrice



Ştiinţe: Ocrotirea mediului



Arte: „Pinocchio” din figuri geometrice
Evaluare: „Turul galeriei“, „Copăcelul fericit“

Se prezintă planşa specială cu Mesajul zilei de astăzi:
BUNĂ DIMINEAȚA, COPII HARNICI!

ESTE PRIMĂVARĂ. POMII, SUB RAZELE DE SOARE, ÎNCEP SĂ-ȘI
DESCHIDĂ BOBOCII ÎN FLOARE.
TOTUL SE TREZEȘTE LA VIAȚĂ. PLANTELE,
INSECTELE ȘI PĂSĂRILE ÎMBIE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.

ANIMALELE,

PENTRU TOT CE ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ, NATURA TREBUIE RESPECTATĂ,
PROTEJATĂ ȘI CHIAR IUBITĂ.

1. RECUNOAȘTE PERSONAJUL ȘI SPUNE CE ARE ÎN MÂNĂ!
2. SUBLINIAZĂ ÎN TEXTUL DE MAI SUS CUVINTE CE CONȚIN GRUPUL DE
LITERE „CHI”.
JOC: RECUNOAȘTE FIGURA GEOMETRICĂ DIN COȘ ȘI AȘAZĂ ÎN COPAC
CÂTE O FLORICICĂ PENTRU FIECARE RĂSPUNS CORECT.
Noutăți:
1.
2.
3.
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Activitatea continuă cu cântecul ,,Primăvara“.



Fiecare copil va trece la centrul de activitate pentru care a optat.
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La semnalul sonor al lui Stepy, elevii îşi iau materialele specifice şi citesc sarcinile
existente care îi îndrumă pas cu pas în realizarea exerciţiilor propuse individual, în
perechi şi în echipă.

Competenţe specifice:
Comunicare în limba română:
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte familiare, manifestând interes pentru comunicare
4.1. Scrierea literelor de mână
Matematica şi explorarea mediului:
2.2. Recunoașterea unor figuri geometrice în mediul apropiat și în reprezentări plane accesibile
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural
Arte vizuale şi abilităţi practice:
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
2.3 Realizarea de obiecte/construcţii folosind materiale usor de prelucrat si tehnici accesibile.
Competenţe derivate:
Centrul de CITIRE:


Citirea pe silabe/integrală a cuvintelor, comunicărilor ce conțin grupul de litere „chi”;



Descoperirea personajului „Pinocchio” prin completarea cuvintelor încrucișate;



Asocierea corecta a unui cuvânt dat cu antonimul lui;



Găsirea cuvântului cu mai multe înțelesuri din enunțurile date.

Centrul de SCRIERE:


Scrierea corectă a grupului de litere „chi” și a cuvintelor care conțin grupul de litere
„chi”;



Sublinierea cuvintelor ce conțin grupul de litere „chi” din textul „Pinocchio”;



Transcrierea primelor trei propoziții din textul „Pinocchio” în caiete;



Scrierea cuvintelor cu sens asemănător celor date (strigăt, căciuliță și față) din textul
„Pinocchio”.

Centrul de ARTE:
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Respectarea etapelor de lucru;



Îmbinarea tehnicii decupării, cu tehnica lipirii pentru a obține lucrarea propusă;



Asamblarea elementelor pentru realizarea personajului „Pinocchio”.
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Centrul de MATEMATICĂ:


Identificarea figurilor geometrice cu obiectele ilustrate;



Completarea tabelului cu numărul corespunzător de figuri geometrice din desenul
„Pinocchio”;



Desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) pe caietul de
matematică.

Centrul de ŞTIINŢE:


Identificarea imaginilor pentru jocul „Așa DA, așa NU!” cu acțiuni potrivite față de
mediul înconjurător;



Completarea fișei „Noi și mediul înconjurător”;



Trasarea drumului lui Pinocchio către coșul potrivit.
Strategii didactice

Metode şi procedee didactice:


conversaţia euristică, reproductivă, de reactualizare, de fixare şi consolidare, exerciţiul,
explicaţia, demonstraţia, dezbaterea, problematizarea, observaţia, brainstorming-ul,
jocul, metodele activ-participative: „Ciorchinele“, „Masa rotundă“, „Turul
galeriei“

Materiale didactice:


planşele didactice reprezentând ,,Agenda şi Mesajul zilei”, fişe de lucru pentru citire,
scriere, matematică, științe, arte, fișă „Ciorchinele“, post-it floricică și frunze, coș cu
forme geometrice, ecusoane pentru centre, planşa „Copăcelul fericit“, materiale
specifice fiecărui centru de activitate.

Mijloace didactice:


jucărie muzicală-semnal sonor pentru deplasarea la centrele de activitate: Stepy

Forme de organizare a activităţii:


frontal, individual, în perechi, în echipă

Forme de evaluare:


observaţia sistematizată, aprecieri verbale, evaluarea reciprocă, autoevaluarea –
„Copăcelul fericit“, „Turul galeriei“
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Pledoarie pentru lectură într-o lume informatizată
Prof. Tudor Paula,
Grădinița Nr. 94, Sector 6, București
O carte bine scrisă este asemeni unui covor fermecat care te poartă într-o lume în care
nu ai putea avea acces în alt fel”-Caroline Gordon
Îi împărtașesc opinia și o susțin cu tot dragul!
Pentru mine și poate pentru mulți dintre noi, o carte bună sau o operă bine aleasă, pot
fi cel mai bun mod de a te relaxa sau de a-ți petrece timpul liber. Însă, aceste păreri ale mele
se pot aplica oare și în viața copilului, a micului preșcolar care abia începe să descopere lumea?
Cu siguranță, da!
Atunci când aleg o carte, fie că este pentru copiii mei sau pentru cei de la grădiniţă, mă
gândesc la faptul că rolul meu este de a le dezvolta imaginaţia şi încrederea în propria persoană
şi în cei din jur. În librării, pe internet şi la chioşcurile de difuzare a presei asistăm la o explozie
de cărţi şi reviste destinate copiilor, unele cu un caracter educativ ridicat, altele cu atribute
îndoielnice. Datoria noastră, ca părinţi şi educatori, este de a şti cum să alegem acele cărți care
să ajute copiii să-şi dezvolte un caracter pozitiv, dar mai ales să ştim cum să le insuflăm
dragostea faţă de poveşti şi lectură, în general.
În ceea ce priveşte criteriile după care se ghidează părinţii în alegerea cărţilor am
constatat următoarele:
-unii părinţi încearcă să le ofere copiilor poveştile clasice, fiind atenţi să aleagă
versiunile originale ale poveştilor, ţinând seama de imaginile conţinute de carte;
-unii aleg în funcţie de vârsta căreia se adresează conţinutul cărţilor sau de informaţiile
prezentate, de exemplu: enciclopediile cu animale, curiozităţi;
-alţii aleg cărţi cu activităţi, care să îi ţină ocupaţi, în care să poată completa jocuri
logice;
-în alte familii cărţile reprezintă, de fapt, revistele cu surprize găsite la chioşcurile de
difuzare a presei, reviste cu personajele întâlnite în desenele animate preferate de copii;
-un alt criteriu este calitatea hârtiei pe care este tiparită cartea şi coloratura acesteia.
Indiferent de criteriul după care ar fi fost alese cărţile, fie că sunt citite înainte de
culcare, în timpul zilei, de către părinţi, bunici sau educatoare, consider că este importantă atât
calitatea textului, cât şi a imaginilor prezentate. Şi eu pledez pentru respectarea textului original
al poveştilor, adaptările de multe ori conţinând cuvinte nepotrivite textului sau vârstei copiilor
cărora se adresează.
Poveştile reprezintă un mijloc de cunoaştere care le crează copiilor trăiri contradictorii,
ei putând experimenta sentimente de iubire, ură, teamă, fericire, tristeţe sau pot asista la
confruntarea dintre bine şi rău. Aceste redări ale sentimentelor sunt uneori greu de înţeles la
vârsta preşcolară, însa tocmai acesta este rolul poveştilor în grădiniţă, ele îmbogăţind viaţa
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afectivă a copiilor, oferindu-le oportunitatea, prin intermediul lecturii, de a experimenta, alături
de personajele prezentate, diverse circumstanţe desfăşurate în cele mai diverse ipostaze.
Pentru formarea şi informarea preşcolarilor am apelat deseori la poveşti şi basme din
literatura naţională şi universală. Astfel, pe langa basmele clasice, copiii pot dobândi informaţii
despre corpul uman şi igiena corporală ascultând poveştile „Maricica” şi „Supărarea Danielei”,
pot afla ce înseamnă politeţea din povestirile ”Nu numai la grădiniţă” şi „Sanda la grădiniţă”.
Personajele negative şi păţaniile lor îi pot determina pe copii să respecte şi să aplice regulile
de igienă corporală şi de comportare civilizată, spre a nu fi exemple negative. Amintim de
asemenea, poveşti şi basme precum ”Răţuşca cea urâtă”, ”Puiul”, ”Gândăcelul”, ”Căprioara”
povești ce pot oferi copiilor date despre viaţa păsărilor şi animalelor şi despre diferitele medii
de viaţă.
Știm că viața cotidiană oferă puține momente în care suntem disponibili pentru o
activitate de relaxare împreună cu copilul nostru. Ne amintim cu drag de acele momente
frumoase în care, copii fiind la rândul nostru, părinții chiar aveau timp să ne spună o poveste,
să se amuze atunci când noi inventam personaje și povești. Poveștile sunt un prim pas spre
cunoaștere și au rolul de a stimula gândirea, imaginația și limbajul.
La vârsta copilăriei, poveștile reprezintă un instrument de bază aflat la îndemâna
părinților, pentru a stimula dragostea de lectură și cărți. Mai mult de atât, ele reprezintă un
punct cheie pentru a consolida legatura afectivă copil-părinte. Reprezintă un stimul pentru
creativitate, o întărire a relației cu părinții, ajută la dezvoltarea morală și îi învață să capete
încredere în propriile forțe, dar și să pătrundă într-un univers fantastic plin de mistere și
necunoscut.
A fost odată ca niciodată…”, aşa încep toate poveştile şi tot aşa începe şi povestea
mea. Numai că,de această dată, protagoniştii sunt fiinţe mici şi gingaşe, cu suflet bun şi minte
ascuţită. Cu toţii pornesc într-o lungă călătorie de iniţiere în viaţă, având ca îndrumători
spiriduși neânfricaţi, păsări și animale ale pădurii, magicieni și prințese cu chip frumos şi suflet
bun.
Am participat de curând la un proiect organizat de Biblioteca Metropolitană București,
cu tema ,,Prima zi la bibliotecă ”. Am vizitat biblioteca de sector unde copiii au putut vedea o
mulțime de cărți ce așteptau cuminți pe rafturi să fie răsfoite, am ascultat povești citite de
prieteni sau frați mai mari care acum erau școlari și ne-au însoțit la bibliotecă, apoi fiecare
copil a împrumutat o carte pe care să o citească acasă cu părinții.
Necesitatea cultivării dragostei față de povești este dată și de faptul că, din ce în ce mai
mulți învățători și profesori, se plâng de faptul că elevii nu mai vor să citească. Acest lucru se
datorează și faptului că acestora nu li s-a cultivat suficient, de timpuriu, dragostea pentru
comoara ascunsă în filele unei cărți.
Treptat am observat și faptul că poveştile oferau copiilor posibilitatea de a se identifica
cu personajele prezentate, de a se recunoaşte în ele ,iar unele personaje căpătau viață în jocurile
lor. Prin intermediul poveştilor, copilul poate fi oricine îşi doreşte, poate experimenta roluri
diverse: de părinte, de bătrân sau de vrăjitoare, de zâna, de zmeu sau de dragon, de orice alt
personaj pe care îl îndrăgeşte sau în care se descoperă.
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În discuțiile cu părinții apărea tot mai des regretul că problemele, programul de la
muncă nu le permit să petreacă mai mult timp împreună cu copiii lor.
Atunci am considerat că putem găsi o soluție în proiectul ,,ASTĂZI NOI SUNTEM
ACTORI ’’.
Dorința părinților de a dărui copiilor cu diferite ocazii (zile de naștere, Crăciun,
onomastice, Paște, 1 iunie) jucării din plastic cu cât mai multe funcții (să vorbească, să cânte,
să lumineze, să danseze, să scoată diferite sunete...) pentru a-i ține pe aceștia ocupați pentru
cât mai mult timp, îndepărtează copilul de adevărata copilarie și-i inhibă dorința de a construi
,de a se juca, povesti). Până nu demult copiii își confecționau singuri jucării din bețe, pietre,
sârmă, ață, resturi de materiale și le "dădeau viață", deveneau personaje/prieteni creîndu-și
astfel un univers magic unde totul era posibil și minunat.
Copilul are nevoie de sprijin și încurajare din partea adultului pentru a crea acel spirit
mirific. El are nevoie de încurajare pentru realizarea propriei jucării (mult mai utilă, trainică și
importantă decât cea cumpărată din magazine). Prin crearea unei păpuși (marionetă, personaj
de poveste, păpușă...) copilul învață să se autocunoască, să-și aprecieze munca, să iubească
poveștile, să le creeze, să-și dezvolte vocabularul, să colaboreze cu ceilalți și, de ce nu, să-și
exprime propriile sentimente (prin crearea propriei povești).
Proiectul propus a avut în vedere implicarea celor 3 categorii vizate (copii, educatoare,
părinți). Copiii au fost beneficiarii direcți, ei au fost cei care și-au creat propriul personaj,
propria poveste și propria piesă de teatru, lucrând în echipă cu ceilalți copii, acceptându-le și
respectându-le ideile și părerile. Părinții i-au ajutat pe copii la realizarea personajelor și au
oferit feedback proiectului. Educatoarea a îndrumat activitatea părinților și a copiilor, i-a
ghidat și i-a sprijinit în crearea poveștilor. Inovația a constat în faptul că preșcolarul a avut
libertatea de alegere (a putut crea - împreună cu părintele - un personaj cunoscut sau,
dimpotrivă "ne născut" încă, i-a dat un nume, a ales ce fel de personaj este și ce replici dă).
Impactul scontat: a constat în redescoperirea potențialului nelimitat de imaginație al
copiilor,stimularea și încurajarea lui prin realizarea unui astfel de proiect. Copiii au deprins
avantajul de a învăța să-și creeze un personaj, de a se juca liber,iubind poveștile. Părinții au
înțeles că cei mici se pot juca și fără gadgeturi, cu ce au la îndemână, ajutându-i la exprimarea
mult mai ușora a sentimentelor. Acest lucru a dus la îmbunătățirea comunicării părinte - copil.
Abordarea prin dramatizare a situațiilor cotidiene va ajuta atât părintele cât și cadrul didactic
la înțelegerea mai bună a nevoilor copilului. De asemenea, se crează premisele unei colaborări
strânse între participanți pentru dezvoltarea de noi activități comune în dezvoltarea
preșcolarului.
Teatrul de păpuși este foarte îndrăgit de copii. Rând pe rând, personajele prind viață și
permit retrăirea unor momente deosebite, exprimarea unor emoții, sentimente. Copiilor trebuie
să li se permită să mânuiască păpușile deși, marionetele care sunt foarte distractiv de privit,
sunt , de obicei, prea complicat de mânuit de către copii.
Adesea copilul spune lucruri pe care nu le-ar dezvălui în alte situații. Dacă suntem
atenți la ce spun copiii și observăm jocul lor cu păpuși, putem afla multe lucruri despre felul
în care gândesc și simt ei.
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Prin proiectul realizat am atins mai multe obiective deosebit de importante :cultivarea
dragostei și a interesului față de lumea minunată a poveștilor, transpunerea copiilor în rolurile,
personajele create de aceștia exprimându-și totodată sentimentele, emoțiile, părerile; copiii au
lucrat în echipă respectându-și colegii și învățând să-și negogieze ideile, părinții au petrecut un
timp de calitate în compania copiilor, ajutându-i să se descopere și să-și dezvolte aptitudinile.
1.Copiii confecționează câte un personaj de poveste (cunoscut sau "ne născut" încă)
ajutați de părinți ;

2. "Însuflețirea" acestuia (copilul îi dă un nume, îi atribuie caracteristici, sentimente);
crearea unei povești de către copii și punerea acesteia în șcenă (dramatizare);

3. Prezentarea piesei copiilor mai mici din grădiniță .

Acestea au fost activități desfășurate pe parcursul proiectului
Iată povestea compusă de noi și dramatizată.
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POVESTE DE PRIMAVARĂ

Este luna martie. Vântul suflă cu putere împrăştiind ultimii fulgi de zăpadă rămaşi din
mantia iernii.
Doi spiriduşi, Spiriduşul Galben şi Spiriduşul Violet se plimbau prin pădure. Au ajuns
în poieniţa, unde se jucau mereu cu prietenii lor, dar nimeni nu dorea să se joace. Păsărelele
stăteau ascunse printre crengi , în cuiburile lor, florile firave stăteau ascunse în zăpadă, iar
animalele erau tare speriate că iarba nu a răsărit şi nu vor mai avea ce mânca.
Spiriduşii au nevoie de ajutor. Ei merg la prietenul lor Magicianul şi-l roagă să facă
ceva, să se poată apropia mai mult Soarele. Acesta să mângâie Pământul cu razele lui , să se
poată topi zăpada, iar Prinţesa Primăvara să sosească veselă ,cu alaiul ei de păsări , fluturi şi
flori.
Magicianul, cu puterile lui magice l-a ajutat pe Soare să se apropie de planeta
oamenilor. Zăpada s-a topit şi Prinţesa Primăvara, cu mantia ei de flori şi fluturi jucăuşi a sosit
în poieniţă. Păsările ciripeau vesele, florile mângâiate de razele soarelui răsăreau una câte una
,iar iepuraşii urechiaţi şi fluturaşii jucăuşi îi îndemnau pe cei doi spiriduşi la joacă.
Toată suflarea pădurii se adunase în Poiana prieteniei, care mai de care să simtă
mângâierea primăverii.
Toţi se jucau fericiţi .
Cântecele şi glasurile lor voioase au răsunat până târziu .
Spiriduşii şi prietenul lor magicianul priveau mulţumiţi şi bucuroşi, Soarele zâmbea şi
mângâia cu razele lui planeta plină de viaţă.
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O poveste cu o sută de rochițe... de poveste
Prof. înv. primar Samfescu Simona Delia,
Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara
A mai trecut un an. A mai trecut o minunată vacanță de vară. Prima zi de școală a venit
cu pași repezi, aducând cu ea atâtea emoții, neliniști, întrebări și multe povești. Povești despre
valuri și soare, castele de nisip și prietenii abia închegate, povești despre plimbări pe cărările
tainice ale pădurilor, despre amintiri de neuitat din tabără, povești despre zâmbetele și bucuria
bunicilor la vederea nepoților veniți de departe.
Zilele lunii septembrie au trecut cu repeziciune și octombrie a sosit cu un dar de suflet:
Clubul de lectură-Bucuria de a citi . De data aceasta, fetițele clasei a III a A au devenit
protagonistele unei povești cu o sută de rochițe... de poveste. O poveste scrisă acum mai bine
de șaizeci de ani de Eleanor Estes, poveste ce a devenit subiectul unei cărți cu titlul O sută de
rochii , al cărei mesaj despre compasiune și înțelegere a înfruntat trecerea timpului.
Timp de două săptămâni, activitatea clubului de lectură a fost atent pregătită. Au fost
confecționate planșele pentru viitoarele tablouri, s-au făcut schițe pentru fiecare rochie în parte,
cărțile au fost împrumutate de la o fetiță la alta și s-au așternut impresii pe hârtie despre
întâmplările petrecute în această carte.
Și, în ultima zi de vineri a lunii octombrie, fetițele din clasa a III a A, îmbrăcate în
rochițe și cu ecusoanele pentru activitatea clubului de lectură în piept, au înnnodat firele
nevăzute ale unei povești despre prietenie, empatie, înțelegere. Dar mai ales despre
IERTARE. Și ce poveste!

Wanda Petronski, eroina principală a cărții, este o fetiță nevoiașă și orfană de mamă,
de origine poloneză, stabilită în Statele Unite ale Americii împreună cu familia ei. Fetița merge
îmbrăcată la școală, zi de zi, în aceeași rochiță albastră, decolorată. Nu are niciun prieten. Vine
la școală singură și pleacă tot singură. De obicei, ea stă în penultima bancă de pe ultimul rând
din sala 13. În pauze, fetița le spune colegelor din clasă că acasă are o sută de rochii, toate de
catifea și de mătase, frumos aranjate într-un dulap. Colegele din clasă râd disprețuitor la auzul
acestor cuvinte, în timp ce Wanda se retrage singură lângă zidul de cărămidă și așteaptă să
sune clopoțelul. Și atunci, de ce-o ținea fetița pe-a ei că are o sută de rochii dacă singura rochie
era aceea pe care o purta în fiecare zi?
Într-o zi de luni, fetița nu a mai venit la școală, dar nimeni nu a observat acest lucru.
De abia miercuri, Peggy și Maddie, colegele ei de clasă care stăteau în primele bănci, au sesizat
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absența Wandei. O așteptau pe Wanda, dar numai ca să se distreze pe seama ei. Peggy era cea
mai populară fată din școală. Era drăguță, avea multe haine frumoase, desena foarte frumos.
Maddie era cea mai bună prietenă a ei.
Într-una din zile, domnișoara Mason, învățătoarea clasei, anunță câștigătorii
concursului de desene. Pentru acest concurs, fetele trebuiau să deseneze rochii, iar băieții, bărci
cu motor. În momentul în care intră în clasă, copiii observă că peste tot erau desene, o sută de
planșe cu rochițe, toate diferite și foarte frumoase. Toți privesc desenele și fluieră de admirație.
Câștigătoarea concursului la fete este Wanda Petronski, care nu mai venise la școală de câteva
zile și nu putea să audă aplauzele pe care le merita. Peggy și Maddie recunosc cu uimire pe
planșele afișate în clasă unele rochii pe care Wanda le descria în poveștile ei. Dar, cel mai
important lucru, recunosc că este o fetiță foarte talentată.
În aceeași zi, domnișoara Mason citește în fața clasei o scrisoare trimisă de tatăl
Wandei în care îi spune învățătoarei că familia lui a plecat într-un oraș foarte mare, unde
oamenii nu îi mai strigă poloneji și nici nu-i mai întreabă de ce au nume atât de ciudate.
Aceasta înseamnă că, atât Wanda cât și fratele ei, nu vor mai fi elevii acelei școli. Citirea
scrisorii a fost urmată de o liniște adâncă. Maddie are un puternic sentiment de neliniște. Dar
și de vinovăție. Se simțea tot mai vinovată că nu luase niciodată atitudine atunci când Peggy și
alte fetițe se purtaseră urât cu Wanda, interogând-o în legătură cu cele o sută de rochii, toate
frumos aranjate într-un dulap sau cu cele șaizeci de perechi de pantofi. Se temea să nu piardă
prietenia cu Peggy. Dar , pentru că îi părea foarte rău de Wanda ,, niciodată nu avea să mai stea
deoparte și să nu spună nimic. Dacă avea să mai audă de cineva care se ia de altcineva pentru
că arată caraghios sau pentru că are un nume ciudat, nu o să mai tacă ” gândea Maddie.
După-amiază, când cursurile s-au terminat, Peggy a avut ideea să meargă împreună cu
Maddie acasă la Wanda pentru a o anunța că a câștigat concursul de desene. În sinea ei, Maddie
apreciază inițiativa prietenei sale și se gândește că aceasta nu are un suflet rău. Când ajung la
casa Wandei, își dau seama că acolo nu mai locuiește nimeni, deoarece familia a părăsit
locuința. O casă ponosită, dar curată, cu o curte mică, situate în acea parte a orașului care avea
un aer din cale afară de sumbru.
După serbarea de Crăciun, învățătoarea îi anunță pe copii că are o surpriză și le arată
o scrisoare pe care o primise în dimineața aceea. Scrisoarea este citită în fața clasei. Wanda,
căci ea a scris scrisoarea, le anunță pe fetele din clasă că pot păstra cele o sută de rochițe
desenate de ea, iar lui Peggy și Maddie le oferă, în mod special, două planșe mai deosebite.
Toate, cadou de Crăciun.
Acasă, Maddie atârnă planșa cu rochița pe perete. Uitându-se cu mai multă atenție,
descoperă cu uimire, dar și cu bucurie, că fetița cu rochiță albastră desenată pe planșă seamănă
izbitor cu ea. Au început să-i curgă lacrimile și s-a uitat multă vreme la desen. Wanda chiar o
desenase pe ea. Într-un suflet, aleargă la Peggy acasă și îi arată asemănarea dintre fetița din
desen și propriul chip. Același lucru îl făcuse și pentru Peggy. O planșă cu o fetiță îmbrăcată
într-o rochiță verde cu garnitură roșie. Iar fata din desen avea chiar chipul lui Peggy.
După această întâmplare, cele două fete își dau seama că Wandei chiar i-a plăcut de ele
și le-a iertat, cu toate că acestea s-au comportat urât cu ea și au fost răutăcioase. Și Maddie își
înghițea lacrimile care o podideau de fiecare dată când se gândea la Wanda cum stătea în locul
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acela însorit din curtea școlii, aproape de zid, uitându-se la grupul de fete care râdeau după ce
ea pleca de lângă ele și după ce spunea : ,, O sută de rochii frumos aranjate... ”.
Și povestea a luat sfârșit. Emoționate, elevele clasei a III a A au discutat despre mesajul
cărții, despre comportamentul celor două colege ale Wandei, dar și al altor colege din clasă,
despre viața plină de încercări a acesteia, dar mai ales despre sufletul ei nobil și PUTEREA
DE A IERTA. Faptul că Wanda purta în fiecare zi aceeași rochiță e un motiv suficient ca să
necăjești pe cineva sau să fii necăjit? ESTE CORECT SĂ TE JOCI CU SENTIMENTELE
CUIVA CARE ESTE DIFERIT DE TINE?
Pentru că povestea a stârnit atâtea discuții și atâtea emoții, fiecare fetiță a așternut
câteva rânduri pe Cămășuța impresiilor despre mesajul cărții și impresiile cu care a rămas:
,, Această carte este o bucurie pentru mine întrucât am înțeles că iertarea este un dar de
mare preț. Wanda a suferit în tăcere, fără să caute să găsească dreptatea. Ar trebui să înțelegem
că pacea, iertarea sunt mai importante decât dreptatea și că nu trebuie să îi judecăm pe cei de
lângă noi. Se spune că iertarea este cea mai puternică dintre puteri ”.

,, În cartea O sută de rochii m-a impresionat faptul că o fetiță săracă poate fi atât de
talentată la desen. Wanda nu este o fată oarecare, ci o fetiță inteligentă, specială, o copilă care
nu se lasă învinsă de greutăți ”.
,, Deși de mici dimensiuni, cartea cuprinde un mesaj frumos despre prietenie, dar și
despre unele aparențe care sunt înșelătoare. M-a impresionat că Wanda le-a iertat pe cele două
fete, în ciuda faptului că râdeau pe seama ei ori de câte ori aveau ocazia. O carte pe care, cu
siguranță, nu o voi uita niciodată ”.
,, Din această carte am învățat că nu contează cu ce te îmbraci, ci este important ce ai
în suflet și cum gândești. Wanda este o fetiță deosebită pentru că a avut puterea de a le ierta pe
colegele ei de clasă răutăcioase”.
,, Indiferent de răul pe care celelalte fete i l-au făcut, Wanda a reușit să le privească
mereu ca pe niște prietene”.
,, În această carte m-a impresionat cel mai mult comportamentul modest și înțelept al
Wandei, deși este doar o fetiță. Mi-a plăcut și comportamentul celor două fete, Peggy și
Maddie, care o necăjeau pe Wanda , deoarece, după ce aceasta s-a mutat într-un oraș foarte
mare, și-au dat seama că au greșit și au încercat să afle unde anume a ajuns cu familia ei ”.
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La zeci de ani după ce a fost scrisă, O sută de rochii este în continuare îndrăgită de
copii. Mărturie sunt paginile de la sfârșitul cărții, intitulate Cuvânt către cititori, în care Helena
Estes, fiica autoarei, povestește cum a luat naștere această poveste. Pentru că, așa cum frumos
spunea ea, ,, majoritatea poveștilor se nasc și din adevăr și din închipuire, și cu siguranță la fel
stau lucrurile și cu O sută de rochii ”. Wanda chiar avea acasă o sută de rochii? Cu siguranță
avea, dar numai în imaginația ei.
La sfârșitul activității Clubului de lectură-Bucuria de a citi, au fost prezentate
rochițele desenate de data aceasta nu de Wanda, ci de elevele clasei a III a A pentru a exprima
prin culoare și multă imaginație gândurile nespus de dragi pentru această carte. O carte scrisă
cu o intuiție rară, ilustrată cu căldură și farmec, o carte pe care niciun copil nu o va uita
vreodată.

Substantivul - importanță și stilistică
Prof. Șanta Mihaela Gabriela,
Școala Gimnazială „Dacia”, Tg. Mureș
Substantivul este partea de vorbire cel mai bine reprezentată numeric în lexicul limbii
române, fiind nelipsit în comunicarea zilnică. Această frecvenţă în vorbire rezultă din calitatea
clasei gramaticale amintite de a denumi „obiecte”. Tot ceea ce ne înconjoară, animat sau
inanimat se denumeşte prin substantive, astfel că prezenţa substantivului în vorbire este
inevitabilă. De asemenea, trebuie subliniat faptul că, alături de verb, substantivul este un
constituent fundamental în organizarea mesajului textului.
Utilizarea frecventă a categoriei nominalului în comunicare atrage cu sine şi numeroase
erori. Se întâmplă adeseori să constat în exprimarea vorbitorilor de limbă română, indiferent
de vârstă ori de mediul social, prezenţa unor forme incorecte ale substantivului. Cu toate că,
probabil, „scuza” cel mai des întâlnită în rândul acestor persoane este obişnuinţa exprimării
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într-un anumit fel şi „comoditatea” de a-şi corecta limbajul, consider că principala cauză o
constituie lipsa informaţiilor fundamentale privind clasele lexico-gramaticale.
Nu trebuie omis aspectul privitor la exprimarea scrisă, acolo unde, din păcate, erorile
sunt tot mai numeroase şi grave. Necunoaşterea flexiunii nominale are consecinţe şi asupra
ortografiei substantivului. Spre exemplu, am întâlnit structuri precum: Împăratul avea trei fiii.
ori Fii lui sunt pictori renumiţi., foarte frecventă fiind şi forma de vocativ scrisă cu cratimă
„frumoas-o”(evident, greşit).
Evitarea unora dintre greşeli este posibilă printr-o bună şi temeinică însuşire a
noţiunilor de bază despre această parte de vorbire. Spre exemplu, cunoaşterea flexiunii
substantivului contribuie la folosirea formelor corecte ale acestuia, în funcţie de genul său, de
numărul şi mai ales de cazul la care se găseşte.
Orele de limba română din cadrul ciclului gimnazial al sistemului de învăţământ
reprezintă cea mai eficientă modalitate de însuşire a normelor gramaticale referitoare la
substantiv şi operarea cu acestea în diferite situaţii de învăţare.
Exprimarea corectă în limba maternă ar trebui să constituie o preocupare importantă şi
constantă a fiecărui individ, ea nefiind doar o expresie a pregătirii sale intelectuale, ci şi una a
respectului faţă de valorile neamului căruia îi aparţine.
Disciplină care are drept obiect de studiu stilul, în concepţia lui Ch. Bally, stilistica,
studiază „faptele de expresie ale limbajului organizat, din punctul de vedere al conţinutului lor
afectiv, adică expresia faptelor de sensibilitate prin limbaj şi acţiunea faptelor de limbaj asupra
sensibilităţii”3.
Privit din perspectiva capacităţilor sale expresive, substantivul este cel care, dintre toate
părţile de vorbire, reuşeşte să aducă limbajului cea mai mare varietate şi bogăţie de sensuri şi
forme4. Intenţiile expresive ale vorbitorilor sunt transpuse în plan lingvistic atât la nivelul
limbii populare, cât şi la cel al limbii literare. De exemplu, efecte estetice are folosirea formei
de singular în locul celei de plural (Pe vremea când stăpânea turcul Ţara Românească...), dar
şi înlocuirea formei de plural cu cea de singular pentru substantive care, din punct de vedere
gramatical, nu pot avea formă de plural (Revoluţia de la 1848 este, în bună măsură, opera
Bălceştilor.5). Sentimentele de nemulţumire şi surprindere ale vorbitorului pot fi lesne
evidenţiate prin utilizarea formei negative a construcţiei cu niciun, nicio (A venit Ion? Nu-i
niciun Ion.)6.
Potrivit lui Eugen Câmpeanu7, din punctul de vedere al încărcăturii afective, există
substantive dominant afective şi substantive aparent neutre. Primele dintre acestea reuşesc să
transmită, alături de semnificaţia principală, şi anumite sentimente (cămin- termen cu o mai

Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană
Dindelegan, op. cit., p.501.
4
Eugen Câmpeanu, Substantivul: studiu stilistic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975, p. 25.
5
Iorgu Iordan, Stilistica limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1975, p. 103.
6
Ibidem.
7
Eugen Câmpeanu, op. cit., p. 27-28.
3
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mare încărcătură afectivă decât casă), însă sub aparenţa neutralităţii masei substantivelor se
ascunde un potenţial stilistic bogat şi extrem de variat8.
Dincolo de utilizarea expresivă a substantivului în vorbirea familiară, această clasă
lexico-gramaticală dovedeşte potenţial stilistic remarcabil, se pretează foarte bine la realizarea
unor procedee stilistice9, având în creaţiile literare valori artistice incontestabile.
Dintre figurile de stil (tropi) în care apare substantivul, pot fi amintite: comparaţia,
metafora, sinecdoca, metonimia, hiperbola, repetiţia, personificarea, alegoria, antonomaza şi
antiteza. Discutabilă rămâne participarea substantivului la construirea epitetelor, termenul
epitet metaforic fiind considerat o soluţie de compromis10: „slova de foc” (Tudor Arghezi,
Testament), „şopârlă de smarald” (Vasile Alecsandri, Malul Siretului).
Încărcătura semantică a substantivului îl recomandă a fi partea de vorbire prin excelenţă
înzestrată cu posibilitatea exprimării relaţiei comparative. Prin lipsa lui de contur precis, prin
dificultatea circumscrierii lui, în raport cu cel concret, substantivul abstract are o mai mare
forţă de sugestie, apelează într-o mai mare măsură la imaginaţie, favorizând reveria poetică:
„Soarele rotund şi palid se prevede printre nori/ Ca un vis de tinereţe printre anii trecători.”
(Vasile Alecsandri, Iarna). Efectul stilistic al substantivului este evident şi în comparaţii
precum: „Faţa-i roşie ca mărul” (Mihai Eminescu, Călin (file din poveste)), „Văd poeţi ceau scris o limbă ca un fagure de miere” (Mihai Eminescu, Epigonii), „frumoasă ca umbra
unui gând” (Nichita Stănescu, Evocare), „Lucian Blaga e mut ca o lebădă.” (Lucian Blaga,
Autoportret).
Pentru a oferi substantivului cadrul de care acesta are nevoie în dezvoltarea funcţiilor
sale stilistice, în sprijinul comparaţiei se alătură metafora. Ambiguitatea exprimării metaforice
precum: „Nevinovatul, oul nou/ Palat de nuntă şi cavou” (Ion Barbu, Oul dogmatic), „Părea
că printre nouri s-a fost deschis o poartă/ Prin care trece, albă, regina nopţii moartă.” (Mihai
Eminescu, Melancolie), „Soarele, lumina domnului/ Cade în mările somnului” (Lucian
Blaga, Asfinţit marin), „Deodată o suliţă de foc stăpungea perdeaua de arbori” (Alexandru
Vlahuţă, România pitorească), „Ce se tot saltă pe a lunii scară” (Ion Pillat, Brotacul) oferă
prilejul unor interpretări colorate subiectiv, în funcţie de sensibilitatea şi imaginaţia
cititorului11.
Rolul substantivului în limbajul figurat poate fi observat cu uşurinţă în cadrul celorlalte
figuri de stil. Drept urmare, sinecdoca este prin excelenţă o construcţie expresivă bazată pe
substantiv: „Balcanul şi Carpatul, la Dunărea măreaţă/ Ca doi giganţi năpraznici stau astăzi
faţă-n faţă” (Vasile Alecsandri, Balcanul şi Carpatul), „Risipite se-mprăştie a duşmanilor
şiraguri/ Şi gonind biruitoare tot veneau a ţării steaguri”, (Mihai Eminescu, Scrisoarea III),
„Cum te găseşti, uşoară zburătoare” (Tudor Arghezi, Lumină lină), „Bolliac cânta iobagul şa lui lanţuri de aramă” (Mihai Eminescu, Epogonii).

8

Ibidem.
Gheorghe Constantinescu Dobridor, Morfologia limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1974p. 59.
10
Eugen Câmpeanu, op. cit., p. 37.
11
Ibidem, p. 46.
9
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Antonomaza înlocuieşte un substantiv comun cu unul propriu sau invers, adăugând
nuanţe conotative: bardul de la Mirceşti (Vasile Alecsandri), marele povestitor (Ion Creangă),
poetul ţărănimii (George Coşbuc).
Inversarea raportului dintre conţinut şi conţinător prin metonimie, are efecte stilistice
grăitoare: „La noi sunt cântece şi flori/ Şi lacrimi multe, multe” (Octavian Goga, Noi), „Ah!
În curând, satul în vale-amuţeşte” (Mihai Eminescu, Sara pe deal), „Eu la joc,/Mândra la
joc,/Şi oala curge în foc” (folclor).
Alegoria, vizând concretizarea unor impresii generale sau concepte abstracte, îşi
găseşte în substantiv cel mai potrivit mijloc de exprimare a imaginii în esenţă: „Că la nunta
mea/ A căzut o stea,/ C-am avut nuntaşi/ Brazi şi păltinaşi/ Preoţi, munţii mari,/ Paseri,
lăutari,/ Păsărele mii/ Şi stele făclii.” (Mioriţa), „Dragii mei, o să mă joc odată/Cu voi, de-a
ceva ciudat.[...]Jocul începe,încet, ca un vânt,/Eu o să râd şi o să tac,/O să mă culc la
pământ./O să stau fără cuvânt,/De pildă, lângă copac” (Tudor Arghezi, De-a v-aţi ascuns).
Substantivul contribuie şi la realizarea hiperbolei însă, de cele mai multe ori, aceasta
tinde să alunece spre alte figuri de stil (comparaţie, personificare): „Sălbatecul vodă e-n zale
şi-n fier/ Şi zalele-i zuruie crunte/ Gigantică poart-o cupolă pe frunte/ Şi vorba-i e tunet,
răsufletul ger,/ Iar barda din stânga-i ajunge la cer,/ Şi vodă-i un munte.” (George Coşbuc,
Paşa Hassan).
Antiteza aduce un surplus de lumină în legătură cu resursele expresive ale
substantivului12: „Viitorul şi trecutul sunt a filei două feţe”(Mihai Eminescu, Glossă), „Ea
un înger ce se roagă/El un demon ce visează” (Mihai Eminescu, Înger şi demon), „Aşa-s de
negri ochii tăi,/lumina mea” (Lucian Blaga, Izvorul nopţii), „În viaţă am fost plin de
contraste./Cu zile albe sau nefaste./Ostaş purtând sabie grea./Curtean în mână c-o lalea./Un
pin cu fruntea maiestoasă./O salcie plângând pletoasă./Un măr domnesc cu carne
bună,/Otrăvitoare mătrăgună” (Geroge Călinescu, Contraste) .
Conţinutul semantic bogat şi variat al substantivului se remarcă şi în construirea
repetiţiilor: „Pelin beau, pelin mănânc,/ Seara pe pelin mă culc” (G. Dem. Teodorescu, De
dor, tristeţe şi amărăciune), „O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi” (Mihai Eminescu,
O, mamă...), „Sunt stihuri fără an,/Stihuri de groapă/De sete de apă/Şi de foame de
scrum/Stihurile de-acum.” (Tudor Arghezi, Flori de mucigai) şi a personificărilor: „mândra
glăsuire a pădurii de argint” (Mihai Eminescu, Călin,(file din poveste)), „Când rătăcind,
bătrâne codru/Ajung la sânul tău de tată,/La poarta-mpărăţiei tale/Plec fruntea mea
înfierbântată.” (Octavian Goga, În codru).
Prin toate aceste procedee stilistice făurite prin substantiv se exprimă mai viu şi mai
colorat ideile şi sentimentele scriitorilor, se măreşte forţa sugestivă artistică a contextelor şi
puterea de expresie a limbii române13.

12
13

Ibidem, p. 53.
Gheorghe Constantinescu Dobridor, op. cit., p. 59.
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Relația dintre motivație și performanța școlară
Prof. înv. preşc. Roşca Andreea
Grăd. PP. „Căsuţa din poveşti” Tg. Mureş
„Legea motivaţiei: tot ceea ce facem este declanşat de dorinţele noastre interioare,
nevoi şi instincte, multe dintre ele venind din subconştient.” ( Peter Arnold)
De ce un elev învață și altul nu? De ce unii elevi rezolvă sarcinile școlare și
perseverează până la atingerea scopului, în timp ce alții se descurajează la primul obstacol și
abandonează activitatea propusă de educator în favoarea alteia pe care o preferă? Răspunsurile
la aceste întrebări le vom găsi în domeniul motivației învățării școlare.
Învățarea școlară este o formă tipică, specifică de învățare umană și este definită ca
fiind o activitate sistematică, organizată, instituționalizată, specifică tinerei generații, orientată
în direcția asimilării de cunoștințe și a formării structurilor psihice și de personalitate.
Este oare suficient să formulăm scopul unei activități clar, corect și riguros pentru ca
aceasta să se desfășoare normal și eficient? Literatura de specialitate și practica de zi cu zi ne
răspunde că în lipsa stimulării și susținerii energetice în vederea realizării scopului, activitatea
nu va fi realizată. Așadar, activitatea umană trebuie să facă apel la o serie de factori cu rol de
stimulare și activare, de sensibilizare și imbold, care sunt încadrați în noțiunea de motivație.
Motivația, în concepția lui Gheorghe Tomșa, este forța motrică a întregii dezvoltări
psihice și umane a individului. Este o structură psihică activatoare și predispozantă, care
determină omul să acționeze.
Motivația învățării se referă la totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev la o
activitate menită să conducă la asimilarea unor cunoștințe. Elevii motivați sunt mai
perseverenți și învață mai eficient ajungând la performanță școlară. Motivația este una din
cauzele pentru care elevul învață sau nu învață. În același timp, însă, motivația poate fi efectul
performanței școlare. Cunoașterea rezultatelor activității de învățare, mai ales când acestea sunt
pozitive, susține eforturile ulterioare ale elevului. Din satisfacția performanței inițiale, elevul
își va dezvolta motivația de a avea o performanță și mai mare. Astfel că relația cauzală dintre
motivație și performanță este una reciprocă: motivația energizează învățarea, iar învățarea
încununată de succes, de performanță, intensifică motivația.
Pentru a-l înțelege pe elev, pentru a-l instrui și educa în mod adecvat, cadrul didactic
trebuie să cunoască motivele care, împreună cu aptitudinile, temperamentul și caracterul,
contribuie la determinarea conduitei și a succesului sau eșecului în activitatea de învățare.
În procesul de învățare sunt puse în funcțiune diferite forme ale motivației care se
clasifică, de obicei, două câte două, în perechi opuse.
Motivația pozitivă și motivația negativă se referă la întărirea învățării în două moduri:
prin furnizarea unui stimul plăcut după producerea unui anumit comportament (întărire
pozitivă) sau prin înlăturarea unui stimul neplăcut ori nedorit după producerea unui anumit
comportament (întărire negativă).
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Ambele forme de întărire măresc probabilitatea producerii unui anumit comportament.
De exemplu, dacă profesorul îl felicită pe elevul care aduce informații suplimentare la lecție,
avem de-a face cu un întăritor pozitiv care îl va stimula pe elev să repete acel comportament.
În schimb, când elevul învață doar pentru a evita cearta părinților în cazul în care nu ia note
mari, avem de-a face cu o situație de întărire negativă care amplifică de fapt comportamentul
de învățare pentru a evita un stimul neplăcut (cearta).
B.F. Skinner vorbește despre pedeapsă ca fiind inversul întăririi. Pedeapsa presupune
furnizarea unui stimul nedorit după producerea unui anumit comportament, ceea ce va duce la
scăderea frecvenței comportamentului în cauză. Efectele pedepsei nu sunt la fel de informative
ca cele ale recompensei. Recompensa spune „repetă ceea ce ai făcut”, în timp ce pedeapsa
spune „oprește-te!”, însă nu oferă o alternativă.
Motivaţia intrinsecă este în opoziţie cu cea extrinsecă şi îşi are sursa în însăşi activitatea
desfăşurată. Activitatea de învăţare motivată intrinsec este aceea susţinută de o nevoie
interioară de cunoaştere, de curiozitate, de pasiune pentru un domeniu, de plăcerea de a învăţa.
Motivaţia extrinsecă îşi are sursa în exteriorul individului şi a activităţii desfăşurate. Dacă un
elev învaţă pentru a primi anumite recompense, din dorinţa de a fi primul în clasă ori de teama
de eşec sau pedeapsă, atunci activitatea de învăţare este motivată extrinsec.
Motivaţia cognitivă face pereche cu motivaţia afectivă. Prima îşi are originea în
activitatea de explorare, în nevoia de a şti şi poartă acest nume deoarece acţionează dinăuntrul
proceselor cognitive. Motivaţia afectivă este determinată de nevoia de a obţine aprobarea din
partea altor persoane, când elevii învaţă din dorinţa de a-şi satisface părinţii.
Formele motivaţiei sunt inegal productive. Cercetările demonstrază că motivaţia
pozitivă, intrinsecă şi cea cognitivă conduc spre o performanţă şcolară sporită faţă de motivaţia
negativă, extrinsecă şi afectivă.
Motivaţia are la bază trebuinţele, care semnalizează cerinţele de reechilibrare în forma
unor stări şi imbolduri specifice. Trebuinţele se pot clasifica în: trebuinţe primare: biologice
(foame, sete) şi fiziologice (de mişcare, relaxare-descărcare) şi în trebuinţe secundare cum ar
fi cele materiale (locuinţă, confort) şi cele sociale (de comunicare, integrare socială).
H. Maslow a clasificat trebuinţele sub forma unei piramide care cuprindea: trebuinţe
biologice, de securitate, de afiliere, de stimă şi statut, cognitive, estetice şi de autorealizare.
Satisfacerea firească a trebuinţelor conduce spre reducerea tensiunilor iar nesatisfacerea lor
duce fie la exacerbarea acestora, fie la stingerea lor prin saturaţie şi reacţie de apărare. Aceasta
înseamnă că în activitatea şcolară se pot obţine performanţe numai dacă elevul este sănătos,
hrănit, dacă îşi desfăşoară activitatea într.un mediu ambiental plăcut şi nu într-o atmosferă
tensionantă. Cadrul didactic poate comuta motivele dintr-un nivel în altul prin intermediul unor
metode şi mijloace specifice.
Motivaţia reprezintă o condiţie esenţială pentru reuşita elevului în viaţa şcolară.
Problema care se pune este următoarea: cât de puternică trebuie să fie motivaţia elevilor pentru
activitatea de învăţare pentru ca aceştia să obţină performanţe superioare în activitatea de
învăţare? Cercetările au arătat faptul că atât motivarea prea intensă (supramotivarea), cât şi
motivarea mai scăzută (submotivarea) într-o activitate pot conduce la rezultate slabe sau chiar
la eşec.
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Supramotivarea determină o mobilizare energetică maximă şi o tensiune emoţională ce
pot avea drept consecinţe blocajul psihic, stresul, dezorganizarea conduitei şi, în final, eşecul.
Submotivarea conduce la o slabă mobilizare energetică, la tratarea cu superficialitate a
sarcinilor, iar în cele din urmă rezultatul este nerealizarea scopului propus. În aceste condiţii
s-a pus problema nivelului optim al motivaţiei care să conducă elevul spre obţinerea de
performanţe înalte în activitatea de învăţare.
Potrivit legii optimului motivaţional creşterea performanţei este proporţională cu
intensificarea motivaţiei numai până la un anumit punct, dincolo de care urmează stagnarea şi
chiar regresul. Momentul în care începe declinul depinde nu numai de dificultatea sarcinii, ci
şi de particularităţile psihice individuale: emotivitatea, echilibru, stăpânirea de sine.
Concluzionând, profesorul are un rol important în atingerea nivelului optim al
motivaţiei doar în cazul în care îşi obişnuieşte elevii să aprecieze corect dificultatea sarcinii
didactice cu care se confruntă şi dacă va lua în consideraţie particularităţile psihologice
individuale atunci când concepe strategiile didactice în demersul metodic al lecţiei.
Bibliografie:
1. Cucoş, Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade
didactice, Polirom, Iaşi, 2009
2. Tomşa, Gheorghe, Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, MEN, Bucureşti, 2005

Organizatorul grafic - metodă alternativă de evaluare la disciplina istorie
înv. Tămăşan Terezia și prof. înv. primar Mociran Maria
Școala Gimnazială ”Alexandru Ivasiuc” Baia Mare
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Organizatorul grafic, ca metodă de învăţare activă, facilitează esenţializarea unui
material informativ care urmează să fie exprimat sau scris, schematizând ideile. Pe de
altă parte, se poate afirma că „organizatorul grafic” este pentru profesor sau pentru
elevi o grilă de sistematizare a noţiunilor, o gândire vizualizată prin reprezentarea
grafică a unui material.



Organizatorul grafic/Harta conceptuală este o tehnică de reprezentare vizuală a
conceptelor și a legăturilor dintre ele. A apărut ca urmare a teoriilor cognitiviste ale lui
David Ausubel și, ulterior, a cercetărilor lui Joseph D. Novak, începând cu anii '70, la
Universitatea Cornell, S.U.A.



„Învăţarea temeinică a noilor concepte depinde de conceptele deja existente în
mintea elevului şi de relaţiile care se stabilesc între acestea” (Teoria lui Ausubel).



Conceptele sunt redate în spații delimitate (cercuri, dreptunghiuri etc.), iar relaţiile
dintre concepte sunt indicate prin linii/săgeți de legătură.
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Avantajele aplicării metodei sunt:
Pentru elevi:


organizează mai bine cunoştinţele existente deja în minte;



face corelaţii între ceea ce ştiu şi ceea ce urmează să înveţe;



permite vizualizarea relaţiilor dintre cunoştinţe prin aplicabilitatea cunoştinţelor
teoretice în practică;



stimulează generarea de idei încadrându-le pe cele noi în sistemul celor studiate;



creează soluţii alternative unei probleme date;



deschide perspective către un proces de învăţare activ şi conştient;



relevă modul cum gândesc participanţii si cum folosesc ceea ce au învăţat.

Pentru profesori:


ajută să stabilească obiectivele lecţiei;



conştientizează mai bine ceea ce vor preda şi ceea ce vor să evalueze;



descoperă punctele tari şi slabe ale elevilor pentru a le oferi sprijin;



analizează şi evaluează mai bine rezultatele.

Dezavantajele aplicării metodei sunt:


rigoarea şi ordinea în care elevii trebuie să lucreze;



timpul de lucru îndelungat.



Se poate utiliza pentru prezentarea structurată a informaţiei în cinci moduri:
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comparativ



descriptiv



secvenţial



de tipul cauză –efect



problematizat

Există mai multe tehnici de organizare grafică:


Tabelul conceptelor



Tabelul comparativ



Friza cronologică



Diagrama Venn



Ciorchinele
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Diagrama cauzelor şi a efectului – scheletul de peşte



Diagrama Spider Web – pânza de paianjen



Harta evenimentului

PROIECTUL „ŢĂRILE ROMÂNE ÎN EVUL MEDIU”
Unitatea de invatare: Fapte istorice şi personalităţi în Epoca Medievală
Clasa: a IV-a B
Perioada: 06.03.2017 – 24.03.2017
Discipline implicate: istorie, geografie, arte, literatură
Scopul:


Dezvoltarea deprinderilor de selectare, organizare, analiză, relaţionare, comparare şi
sistematizare a cunoştinţelor şi noţiunilor însuşite;



Formarea deprinderii de a lucra în echipă şi de a contribui personal la succesul acesteia.

Obiective:


Să cunoască, să organizeze şi sistematizeze fapte din istoria României, valori morale,
istorice şi culturale;



Să sintetizeze dintr-o varietate de surse, inclusiv text, filme, internet, informaţii despre
Ţările Române în Evul Mediu;



Să-şi valorifice experienţele proprii în realizarea unor postere, articole, machete, lucrări
artistico-plastice, organizatori grafici;



Să concluzioneze asupra rolului personalităţilor în evoluţia evenimentelor istorice;



Să prezente, în manieră personală, realizările obţinute;



Să manifeste curiozitate şi interes pentru cunoaştere, toleranţă, prietenie, armonie,
comportament asertiv.

Capacităţile evaluate:
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capacitatea de a observa şi de a alege metodele de lucru;



capacitatea de a măsura şi de a compara rezultatele;



capacitatea de a utiliza corespunzător bibliografia;



capacitatea de a identifica informaţia şi de a utiliza cunoştinţe.
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Ce vom realiza?


Ctitorii româneşti din Epoca Medievală – organizator imagistic;



Cetăţi, castele, palate medievale – machete;



Fapte istorice şi personalităţi din Evul Mediu – organizatori grafici;



„Adevăr şi legendă” – texte istorice şi legende despre evenimente istorice, voievozi
care şi-au lăsat amprenta asupra dezvoltării Ţărilor Române în această perioadă.
De ce vom realiza proiectul?



Vom organiza, ordona şi ierarhiza mai bine cunoştinţele acumulate stabilind legături
între ele.



Vom folosi planşele, textele selectate, organizatorii grafici, machetele în următoarele
ore de istorie pentru a realiza comparaţii cu alte perioade istorice, alte personalităţi
româneşti şi europene, alte ctitorii.
Cum vom lucra?



Vom lucra pe 4 ateliere.



Vom avea posibilitatea de a alege atelierul în funcţie de preferinţe sau de performanţele
obţinute la istorie.



Vom căuta informaţii în cărţi, reviste, internet, biblioteca şcolii, emisiuni TV, Muzeul
de istorie.



Vom consulta adulţii ( cadrele didactice, părinţii, muzeografii).

Atelierele de lucru:






Ctitorii româneşti din Epoca Medievală – organizator imagistic


Selectăm imaginile cetăţilor, palatelor, bisericilor şi mănăstirilor după o
prealabilă documentare din cărţi;



Consultăm adulţii (cadrele didactice, părinţii, muzeografii);



Localizăm pe hartă aceste obiective istorice;



Plasăm pe hartă imaginile selectate.

Cetăţi, castele, palate medievale – machetă


Decupăm planul dintr- un pliant, afiş, carte;



Asamblăm şi lipim părţile componente;



Realizăm macheta aşezării alese din diferite materiale, folosindu-ne de
planul ei.

Fapte istorice şi personalităţi din Evul Mediu – organizatori grafici
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Alegem fapte, personalităţi sau alte cunoştinţe din lecţiile învăţate;
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Stabilim tipul de organizator pe care vrem să-l folosim în funcţie de
obiective;



Ilustrăm grafic noţiunile stabilind legături între ele.

„Adevăr şi legendă” – texte istorice şi legende


Selectăm legende şi texte istorice despre personalităţile româneşti ale
Epocii Medievale şi despre faptele acestora;



Prelucram textele şi alegem forma de prezentare;



Întocmim fişe cu aceste texte;



Anexăm imagini.
Cum vom valorifica proiectul?



Prezentarea produselor finale



Autoevaluarea şi evaluarea



Expoziţie cu materialele realizate

Fapte istorice şi personalităţi din Evul Mediu
Ciorchinele, Hexagonul
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Fapte istorice şi personalităţi din Evul Mediu –Diagrama Venn, Pânza de păianjen



Cetăţi, castele, palate medievale – machete

CONCLUZII
Proiectul este o metodă cu dublu scop, de învățare și de evaluare. Începe în clasă, prin
definirea și înțelegerea sarcinii de lucru, eventual și prin începerea rezolvării acesteia și se
continuă acasă, pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni. În acest timp elevii se consultă
permanent cu învățătorul. Proiectul se încheie tot în clasă, prin prezentarea în fața colegilor a
unui raport asupra rezultatelor obținute și a produsului realizat de către autor/autori.
“Mi-a plăcut a mă osteni scriind, cu gândul de a-i face pe copii să simtă încă din
anişorii când abia deschid ochii asupra lumii, că au bunici şi străbunici vrednici care se
cuvine a fi iubiţi şi respectaţi. Că au o patrie a lor, ...o istorie de muncă, de creaţie, de
luptă şi de eroism pe care datori sunt şi ei a o cunoaşte şi a o iubi, cum se iubesc pe sine”.
(Dumitru Almaş)
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Design instrucțional
Prof. Mirela Spiță,
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău
Designul instrucțional inedit al excursiei la Sighișoara (6-8 octombrie 2017) a fost
marcat de cele 4 etape: sensing, integrating, acting and embedding (detectare, integrare,
acțiune și încorporare).
Eseurile argumentatative redactate după excursie aduc dovada rolului formativ al
activității, evidențiindu-se achiziții în dezvoltarea personală.
Felicitări demonstrației de excelență în educație, pe care au performat-o elevii clasei
coordonată de prof. Mirela Spiță.
Acesta este textul pe care l-am postat pe pagina de facebook a Școlii Gimnaziale
„Alexandru Ioan Cuza” Bacău, alături de albumul cu 68 fotografii surprinse în excursia
organizată la început de clasa a IV-a.
Designul instrucțional este un termen preluat din armată, gândit în perioada celui de-al
doilea război mondial ca strategie de formare pentru militari, pe baza principiilor de instruire,
de învățare și de comportament uman.
După succesul pregătirii militare, psihologii au început să vadă formarea ca sistem și
au dezvoltat diverse proceduri de analiză, proiectare și evaluare, preluate mai târziu și de
practica pedagogică. Pornind de la această bază, în 1965, Robert Gagne a descris trei domenii
ale rezultatelor învățării (cognitive, afective, psihomotorii), cinci rezultate ale învățării
(informație verbală, abilități intelectuale, strategie cognitivă, atitudine, competențe motrice),
care rămân temelia practicilor de proiectare instructivă.
Influența teoriei constructiviste asupra designului didactic a devenit mai proeminentă
în anii 1990, ca un contrapunct la teoria învățării cognitive tradiționale. Constructiviștii
consideră că experiențele de învățare ar trebui să fie „autentice” și să producă medii de învățare
în lumea reală care să permită elevului să-și construiască cunoștințele. Acest accent pe cursant
a fost o deviere semnificativă de la formele tradiționale de design instructiv.
Conceptul de design al învățării a ajuns în literatura pedagogică în ultima decadă a
secolului al XX-lea, cu ideea că designerii din educație trebuie să aleagă pentru ei înșiși cel
mai bun „amestec” de experiențe de învățare comportamentală și constructivistă care să facă
accesibilă, facilă, temeinică învățarea. Dar conceptul de design al învățării este probabil la fel
de vechi ca și conceptul de predare.
Designul instrucțional ar putea fi definit ca descrierea procesului de predare-învățare
care are loc în procesul de instruire. Designul instructiv, cunoscut și sub denumirea de
proiectare a sistemelor instructive, este analiza necesităților de învățare și dezvoltarea
sistematică a instruirii. Designerii instrucționali folosesc deseori tehnologia instrucțională ca
metodă pentru dezvoltarea instruirii: transferul de cunoștințe, abilități și atitudine față de
beneficiar/dobânditor al instrucțiunii. Designul instrucțional este dezvoltarea sistematică a
specificațiilor de instruire, folosind teoria învățării și a instruirii pentru a asigura calitatea
instruirii. Este vorba de întregul proces de analiză a nevoilor și a obiectivelor de învățare, de
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dezvoltare a unui sistem de livrare care să răspundă acestor nevoi, de stabilire a instrumentelor
și activităților de instruire, de evaluare. Esența designului instrucțional este, în fapt,
specificarea şi producerea de situaţii ambientale particulare, menite să determine elevul să
interacţioneze optim cu situaţia de învăţare care să producă schimbările dorite în
comportamentul acestuia. Acestea sunt principalele note ale designului instrucţional, care
devin puncte de plecare în activitatea de învățare şi criterii de evaluare a învățării.
Direcţia principală de acţiune a designului o constituie proiectarea, prefigurarea
demersului didactic în funcţie de rezultatele finale aşteptate. Se impune cu necesitate stabilirea
obiectivelor la nivel de macrosistem pentru a delimita câmpul în care să acţioneze cadrul
didactic şi elevul, precum şi treptele pe care urmează să le parcurgă.
Literatura de specialitate prezintă mai multe modele de design:


ADDIE (analiză, design, dezvoltare, implementare, evaluare)



ARCS (atenție, relevanță, confidence/încredere, satisfacție)



ADDE (analiză, design, dezvoltare, evaluare)



SIAE (sensing, integrating, acting and embedding, în traducere: detectare, integrare,
acțiune și încorporare).

Acesta din urmă mi-a atras atenția, gândindu-mă la designul instrucțional al excursiei:
mai bine de 64 de ore consecutive petrecute cu elevii clasei a IV-a, provocare de a dezvolta
competențele necesare pentru secolul XXI: responsabilitate și capacitate de
adaptare, competențe de comunicare, creativitate și curiozitate intelectuală, gândire critică și
gândire sistemică, informaţii și abilităţi media, capacităţi de colaborare și interpersonale,
identificarea, formularea și soluţionarea problemelor, auto-formare, responsabilitate socială.
Pentru fiecare am stabilit contexte de identificare, de integrare, de acțiune și de încorporare.
Know-how-ul îl poate decide fiecare, pornind de la gradul de implicare, de
conștientizare a rolului pe care îl are în formarea elevilor.
Sugerez cititorului avizat următoarele aspecte: strategiile inductive aplicate au
determinat înțelegere temeinică a termenilor geografici; elevii au integrat informațiile,
cunoștințele în prezentarea obiectivelor întâlnite pe traseu; aplicațiile de la Brețcu și de la Lacul
Roșu au dat contur educației financiare, negocierii în mod special; cazarea la un hotel de
calitate a presupus conviețuirea în armonie cu turiști străini - evident, au învățat să preia și să
predea camera în foarte bune condiții, să mulțumească angajaților pentru serviciile oferite, să
coboare și să urce scările așa încât să nu disturbe turiștii, să consume eficient alimente la micul
dejun suedez, să utilizeze cheile electronice, și alte aspecte care i-a determinat pe recepționeri
să aprecieze calitatea educației, menționând că de 15 ani nu au văzut un grup de elevi atât de
bine instruiți (!);vizitarea nocturnă a cetății medievale (de la ora 21,30 la ora 23,30, urmată de
o petrecere care s-a stins la 1,30 (!) a presupus ieșirea din zona de confort), „vânătoarea de
comori” i-a determinat să experimenteze calități ale mentalității flexibile: stabilirea membrilor
echipelor, a denumirilor lor, orientarea cu busolă și hartă într-o locație nouă, stabilirea de
strategii care să conducă la îndeplinirea obiectivelor jocului, prezentarea raportului grupei în
piața centrală a cetății, printre turiștii curioși, apelarea la resurse variate, medierea conflictelor
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iscate; complicarea regulilor jocului a fost o provocare pe care au acceptat-o cu entuziasm,
încrezători în competențele deja demonstrate.
Fiecare situație a fost exploatată la maximum, stârnind situații de învățare: până și
incidentul de la un restaurant din Brașov în care șeful de sală a promis o recompensă pentru
elevii care au manifestat organizat pentru că timpul de așteptare a comenzii a depășit orice
răbdare (2 ore și 30 minute între comandă și servire) și tot el a încălcat deliberat promisiunea
- a fost context de învățare despre democrație, despre antreprenoriat, despre promisiuni
încălcate, despre împlinirea nevoilor și a dorințelor (stă mărturie analiza evenimentului, lucrată
pe caietele de limba și literatura română).
Experiența din perioada 6-8 octombrie 2017 a ilustrat clar împlinirea îndemnurilor la
dezvoltare personală care stau scrise pe tabla mare din sala de clasă, cu markere colorate:
„Observă, învață, îmbunătățește!”, „Fă-ți învățarea vizibilă!”, „Schimbă-ți starea, schimbânduți postura!”, „Fă să se întâmple!”, „Lărgește-ți zona de confort!”, „Demonstrează mentalitate
flexibilă!”.
După excursie, la alegere, elevii au redactat un text narativ sau argumentativ.
Vă doresc lectură agreabilă!
Bibliografie:
https://game3.equatorialmarathon.com/dashboard
https://www.instructionaldesigncentral.com/whatisinstructionaldesign
https://en.wikipedia.org/wiki/Instructional_design

EXCURSIA PLĂCUTĂ
Chirilă Amalia, 10 ani
Pe 6 octombrie, am plecat într-o excursie de trei zile cu clasa, în cetatea medievală
Sighișoara.
Un lucru esențial învățat în timpul petrecut cu colegii este importanța spiritului de
echipă, prin jocul educativ „În cautare de comori”.
Al doilea lucru prin care am crescut, este că am descoperit că nu conteaza lângă cine
stai, deoarece, oricine ar fi, ai șansa să-l cunosti mai bine. Adaug că, deși lângă tine se află un
copil cu probleme, acceptându-l, poți descoperi cine este; și din asta, am învățat să nu judec un
om după chip.
A treia informație aflată este că, oriunde mă duc, am nevoie de o strategie, adică de
organizarea unui plan. Fără un cufar plin de strategii nu voi ști ce să vizitez sau cum să mă
comport acolo. Cu o bună strategie, voi ști și cum să actionez, în caz că mă pierd.
Următoarea informație aflată este că într-o călătorie, dar și acasă sau cu prietenii, dacă
îți doresti să obții ceva, trebuie să faci un efort pentru a obține acel lucru. Adaug că cel mai
bine pentru tine este să ai mentalitatea flexibilă, iar asta înseamnă să eviți să fii limitat și să
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încerci lucruri noi. Cu alte cuvinte, să spui: „Pot să o fac!” Și chiar vei reusi! Dacă zici că nu
ești capabil de ceva, așa va fi.
În concluzie, și activitățile extrașcolare pot fi pline de învățăminte.

TIMP DE TREI ZILE AM CRESCUT, ÎNVĂȚÂND ACESTE LUCRURI
Bixade Raluca, 9 ani
La începutul lui octombrie am fost în excursie la Sighișoara.
Din aceasta excursie am învățat foarte multe, învățături care îmi vor fi utile toată viața.
În primul rând, am învățat că trebuie să învăț să îmi controlez emoțiile, pentru că din
cauza emoțiilor am refuzat mâncarea toată ziua, iar când am ajuns la masa de seară am mâncat
cu poftă și mai mult decât aveam nevoie, astfel că mi s-a făcut rău și nu m-am mai putut distra
cu colegii mei în prima seară.
În al doilea rând, am învățat ce înseamnă democrația din jocurile de „căutare de
comori”. Acest cuvânt are ca explicație: poporul conduce.
În al treilea rând, am învățat că e bine să împlinesc nevoile celor din jur (adică să ajut
pe cei din jur) pe cât posibil atunci când ei o cer, pentru că mai târziu s-ar putea să fie… prea
târziu.
În al patrulea rând, din întâmplările de la restaurant am extras această învățătură: în
viață trebuie să îți respecți promisiunile și dacă știi că nu poți să te ții de cuvânt mai bine nu
promite.
Închei cu proverbul „Omul sfințește locul” .Pentru mine aceasta înseamnă că dacă ești
o persoană serioasă, disciplinată, care își respectă promisiunile și dacă îți faci treaba așa cum
trebuie, oamenii vor reveni întotdeauna cu plăcere la tine și asta îți va aduce și ție mulțumire
atât ca om cât și pe plan financiar. Dacă ai o afacere, seriozitatea și cuvântul respectat îți vor
aduce mai mulți clienți și, deci, mai mulți bani.

MEMORIA CREȘTE, VIITORUL SE ÎNALȚĂ
Diaconu Sabrina, 10 ani
Într-o zi rece de octombrie, am mers într-o excursie în care am stat trei zile.
Dacă nu m-aș fi dus, nu aș fi învățat nimic și nu îmi mai revedeam cu plăcere colegii
dragi, deștepți și jucăuși, invidioasă fiind pe experiența lor.
În Sighișoara nu am fost niciodată, dar acum am fost cu prietenii!
Cu ce m-am dezvoltat? Cum am crescut?
În primul rând, am învățat că trebuie să am încredere în gândurile mele, să am
mentalitatea flexibilă și să îmi lărgesc zona de confort.
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Al doilea câștig este că am descoperit despre mine în excursie că pot urca și pot coborî
de mai multe ori Scara Școlarilor, fără să obosesc. Am mai aflat că pot să urc fără frică într-un
uriaș turn cu ceas.
O noutate este că, dacă ești neatent, gălăgios și cu răspunsuri lipsite de inteligență, peste
mult timp nu vei avea succes în viață. Dar, dacă ești educat, deștept și ai o minte magică,
viitorul tău va fi plin de bogății.
În această excursie nu m-am plictisit pentru că ne-am jucat, am cântat și am învățat. A
fost ca o vacanță fermecată printre aripile aventurii.
În concluzie, voi da nota zece pentru această călătorie uluitoare ca un vis legănat de
vântul adevărului și al istoriei!

MI-A CRESCUT MINTEA!
Culea Vlad, 10 ani
La începutul lunii octombrie, am fost la Sighișoara, împreună cu colegii.
În cele trei zile, am descoperit că nu trebuie să mint, ci trebuie să mă țin de cuvânt,
pentru că dacă nu mă țin de promisiune eu voi pierde.
În aceste trei zile am învățat că,chiar și atunci când Doamna nu este lângă mine, nu
trebuie să țip să mă fac auzit în toata lumea!
Tot în excursia de trei zile am învățat că atunci când stau la masă, pot să stau lângă o
persoană pe care nu o cunosc la fel de bine ca pe celelalte și tot la masă pot vorbi cu cel de
lângă mine pe o voce intimă.
Iar un ultim lucru pe care vi-l mărturisesc că l-am învățat este că dacă ești cu minte și
faci ce este corect, vei fi lăudat și nu vei avea de suportat consecințe rele.
Acestea sunt doar cinci învățături!
Vă invit să mă observați, să descoperiți și alte învățături dobândite!

PE ARIPILE ÎNVĂȚĂTURII
Hălănduț Amalia, 10 ani
Am fost într-o excursie, la începutul acestei luni. Fără ea, nu aș fi învățat multe lucuri
frumoase despre mine!
În primul rând, pentru mine a fost cel mai important faptul că am descoperit că mă pot
simți bine cu orcine. Dacă nu aș fi mers în Sighișoara, nu aflam că aș rezista pâna la două
noaptea, ca turistă. În următoarea zi eram frântă de oboseală, dar am avut satisfacția de a ști,
înainte de a vorbi toboșarul, care era de fapt ghidul local, despre cele mai importante lucruri
despre turnuri și despre piețele importante, într-un singur cuvânt - despre cetate.
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Aș adăuga că, dacă ai o minte flexibilă, vei reuși să te distrezi mult mai bine. Un lucru
pe care îl voi ști de acum înainte este că nu trebuie să îl ei pe nu în brațeː nu vreau, nu pot, nu
sunt interesantă, nu reușesc.
Fără această ieșire nu aș fi negociat cu un vânzător precum un adult responsabil, sau cu
colegii mei.
În concluzie, Sighișoara m-a ajutat, iar eu voi face asta vizibil!

Învăţământul românesc şi copiii supradotaţi
Prof. Simu Svetlana,
Şcoala Gimnaziala „O. GOGA”, G.P.P. Nr. 42 Oradea
Interesul pentru educaţia copiilor supradotaţi este foarte mare la momentul actual, acest
fapt este justificat de nevoile societății moderne. Scopul principal, care a fost definit anterior
era o formare a aptitudilor de bază şi o dezvoltare deplină și armonioasă a personalității. Acum
însă accentul în educația copiilor se pune pe dezvoltarea unei personalităţi active care deține
fundamentele științei, în acelaşi timp fiind o personalitate creativă, individuală, conștientă de
problemele globale ale omenirii şi este gata să participe practic la rezolvarea lor.
Acum, avem nevoie de oameni care nu mai gândesc cu stereotipe, oameni capabili să
găsească modalități noi de rezolvare a problemelor propuse și să găsească o cale de ieșire din
situații problematice. Nu cu mult timp în urmă se credea că toți copiii sunt egali și intelectual
și emoțional, doar că este necesar să-i învețăm să gândească, să simtă, să înţeleagă, să fie
empatici, să îi învăţăm să rezolve probleme logice complexe. Cu toate acestea, experiența
educației moderne arată că există diferențe între copii. În orice clasă sau nivel de vârstă putem
remarca copii cu inteligență mai dezvoltată decât a colegilor săi, cu o creativitate aparte, cu
capacităţi de a clasifica, de a generaliza şi îmbina diferite noţiuni (obiecte) pentru a găsi relații
şi interdependenţe. Ei sunt într-un mod constant în cautare de răspunsuri la întrebările lor, sunt
curioşi, independenți şi activi.
Prin urmare, crearea unui sistem de învățământ eficient şi benefic dezvoltării copiilor
supradotați şi funcţionarea acelui sistem în instituţii de învăţământ este una dintre cele mai
mari provocări al momentului actual. Perioadă importantă şi sensibilă pentru dezvoltarea
abilităților şi capacităţilor de supradotare este vârsta timpurie: copilăria, perioada preșcolară.
Identificarea copiilor supradotați și implementarea activităţilor specifice de dezvoltare a
acestor copii este o sarcină urgentă a educației.
Înzestrare este o sumă de calităţi, capacităţi şi trasaturi individuale naturale de
personalitate care ajută persoana care le posedă să se angajeze cu succes în anumite activități.
Talentul este o aptitudine, înclinare, capacitate extraordinară, deosebită, înnăscută sau
dobândită, într-o ramură de activitate, care favorizează o activitate creatoare14. Cel mai adesea
14

Talent: aptitudine, înclinație deosebită într-un anumit domeniu (mai ales în literatură și artă);
capacitate deosebită într-o ramură de activitate, destoinicie, pricepere. DEX

88

Nr. 23 - februarie 2018

talentul se manifestă într-un anumit domeniu. Talentul este o calitate psiho-mentală care
determină pe durata de viaţă posibilitatea ca omul să obțină rezultatele mai bune într-una sau
mai multe activităţi, comparativ cu alte activități. Un copil talentat este un copil care iese în
evidență prin realizări deosebite (sau are predispoziţie vizibilă pentru aceste realizări) într-una
sau mai multe activităţi.
Prima caracteristică a persoanei care poate fi evidenţiată - este atenţia, putere de
concentrare, persoana respectivă este mereu gata pentru o muncă mai grea decât cei de o seama
cu ea. A doua caracteristică a personalităţii unuii copil extrem de talentat, este indespensabil
legată de prima, şi anume: disponibilitatea de a lucra se transformă într-o nevoie irepresibilă
de a lucra, de a petrece timp făcând ceea ce îi place. Al treilea grup de caracteristici este
conectat direct cu activitatea intelectuală: particularitățile de gândire, viteza proceselor de
gândire, gândirea sistematică, capacitatea de a analiza și de a rezuma, cu alte cuvinte o
capacitate intelectuală superioară.
Cea mai comună caracteristică a înzestrării sau a supradotării este o nevoie mai
pronunţată de cunoaştere (urmărirea de noi cunoștințe, metode sau condiții de acțiune) şi este
baza motivației cognitive. Motivația cognitivă a copilului se reflectă în diverse forme de
căutare, în activităţi de cercetare cu scopul de a gasi ceva nou.
Există diverse obstacole care pot împiedica un specialist să identifice un copil cu
aptitudini înalte, iar acesta să treacă neobservat, datorită unor așteptări stereotipe de randament
ridicat, false așteptări, lipsa motivației din partea copilului pentru participarea la o educație
standardizată, încercarea de a nu-și trăda înaltele abilități, neputințele, comportament inadecvat
și timiditate.
Deasemnea printre motivele întârzierii manifestării supradotării la copii de vârste
timpurii se subliniază prezenţa unor factori ca de exemplu: dificienţe în dezvoltarea vorbirii
(bâlbâială), anxietate crescută, lipsa de cunoștințe și abilități necesare, indisponibilitatea (din
cauza condițiilor de viață) diverselor exerciţii în domeniu de activitate pentru care copilul are
inclinaţii speciale, circumstanțe familiale dificile, lipsa motivației (stimulării), un nivel scăzut
de auto-reglementare, lipsa unui mediu educațional necesar, aceste cauze reduc considerabil
rată de succes a copilului. Pe de altă parte, supradotarea poate fi uşor confundată cu un nivel
mai înalt de formare, care este rezultatul unor condiții mai favorabile de viață a copilului.
Este clar că, pentru abilități egale, un copil dintr-o familie cu un statut socio-economic
ridicat va arăta mai mare realizare în anumite activități, comparativ cu un copil pentru care nu
au fost create astfel de condiții. Prin contrast copiii supradotaţi care datorită asincroniei sunt
perfecţionişti, continuă să-şi îmbunătăţească inteligenţa de-a lungul întregii vieţi, mai ales cei
a căror caracteristici intelectuale şi emoţionale sunt foarte înalte. Aceasta dă naştere deseori la
forme de inadaptare la un mediu social aplatizat şi la căutarea unui mediu social în care să-şi
poată continua dezvoltarea capacităţilor (ştiinţa, tehnologie de vârf, etc). Din acest motiv copiii
supradotaţi se găsesc distribuiţi aleator în toate mediile sociale sau culturale.
Pe cât de minunați sunt, pe atât de greu sunt de înțeleși. Dacă ne gândim ei ar putea
schimba lumea, datorită inteligenței lor superioare și fantastice, dar la fel de bine ei se pot rata
dacă nu sunt ajutați să își găsească locul. Ei se simt uneori neînțeleși și izolați, riscând să cadă
în depresie pentru că simt că nu sunt la fel ca cei din jurul lor.Copiii supradotați sunt
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caracterizaţi, de obicei, de o curiozitate ridicată care se manifestă și în activitatea lor de
cercetare. Lipsa de informații care pot fi achiziționate și prelucrate percep dureros de către
copii talentaţi şi înzestraţi. Prin urmare, restrângerea activității lor poate duce la reacții negative
chiar de un caracter nevrotic. Copiii supradotați tind să aibă memorie excelentă, care se bazează
pe o stăpânirea timpurie de exprimare și de gândire abstractă. Ele se disting prin capacitatea
de a clasifica informații și de experiență, capacitatea de a utiliza pe scară largă a cunoștințelor
acumulate. Cel mai adesea, copii supradotați sunt observaţi datorită unui vocabular mai bogat,
mai dezvoltat faţă de copii de vârsta lor, acest vocabular se observă în construcții sintactice
complexe, precum și în capacitatea de a pune întrebări.
Copiii supradotaţi au o anumită candoare în opinia lor despre oameni ce arată că
dezvoltarea lor nu este făcută pe toate direcţiile, dublată de orizonturi de preocupare proiectate
în viitor, ce arată că tendinţa lor de asincronie este permanentă.
Mulți copii supradotați sunt încântați să citească dicționare și enciclopedii, cugetă
asupra fiecărui cuvânt, își exprimă propriile idei și evenimente imaginează jocuri care necesită
activarea abilităților mentale. Copiii supradotați, pun de asemenea un accent sporit pe ceva ce
îi interesează în mod deosebit şi perseverează în obținerea unor rezultate în acel domeniu sau
activitate. Cu toate acestea, este tipic pentru mulţi dintre ei, să aibă diverse interese, ce duce
uneori, la faptul că încep să facă mai multe lucruri în același timp, își iau prea multe
angajamente sau provocările sunt prea grele pentru nivelul de vârstă sau de dezvoltare.
Chiar dacă copiii supradotați au unele avantaje față de colegii lor, totuşi ei se confruntă
cu dificultățile specifice doar lor. Acest lucru se datorează în primul rând atitudinii părinților
față de talentele copiilor lor.
Unii părinţi, observând manifestările timpurii ale talentulul copilului lor, concentreză
toate eforturile sale spre dezvoltarea abilităților sale, şi fac acest lucru în conformitate cu ideile
proprii urmărind scopurile și obiectivele educaţionale nu întotdeună apreciind echilibrat
unicitatea copilului şi uită că el este încă un copil. În cazul în care părinţii observă manifestare
a talentului într-un anumit domeniu, ei sunt tentaţi să supraaglomereze timpul şi viață copilului
în acest domeniu, împiedicând dezvoltarea completă şi complexă a altor abilități și înclinații
ale copilului.
Fără îndoială, principala cerință pentru profesori care lucrează cu copii talentaţi,
supradotaţi – este înțelegere și respect necondiționat pentru personalitatea sa. Sarcina
principală a adulților cu privire la educare şi instruire a copilului este a insufla plăcerea de a
descoperi lucruri noi şi a-i inocula dorinţa de a descoperi şi a persevera în căutare a ceva nou
şi necunoscut încă. În acelaşi timp promovând valorile morale, culturale şi intelectuale
dobândite pe parcursul istoriei. Profesorul trebuie permanent să ţină minte că, copiii
supradotați sunt vulnerabili. Prin urmare, sunt foarte importante calităţile personale, spirituale
și nu doar intelectuale și „bagajul“ metodic. Ceea ce este important de observat este faptul că
profesorii care predau unor copii cu abilități speciale trebuie să dețină anumite calități. Printre
acestea se enumeră o siguranță intelectuală vizibilă, o flexibilitate foarte mare, un simț al
umorului dezvoltat care să le permită să intre în contact cu elevii și să îi facă să se relaxeze în
procesul de învățare, o stăpânire de sine în momentul în care copilul îi lansează provocări la
care face față cu greu sau în momentul în care nu știe răspunsul la întrebările care i se adresează,
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să aibă plăcerea de apreda și de a învăța tot timpul ceva nou de la alți oameni, din cărți sau din
experiențe noi și pline de înțelesuri.
Bibliografie:
1. https://dexonline.ro/definitie/asincronic
2. Carmen Creţu, Curriculum diferenţiat şi personalizat, Editura Polirom,Iaşi, 1998
3. Mihai Jigău, Copiii supradotaţi, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1994
4. Verza, E., Verza, F., Psihologia vârstelor, Editura Pro Humanitate, București, 2000

Copilul, timpul și voluntariatul
Prof. Stancu Laurentia,
GPP ”Step by Step" Călărași
Trăim într-o lume aflată în permanenţă schimbare şi transformare. Suntem caracterizaţi
prin graba suspectă prin care trăim. Timpul parcă se contractă şi nu mai avem percepţia că îl
putem atinge. Această eră a schimbării, fluxul rapid şi continuu de informaţii ne asaltează atât
pe noi ca adulţi şi implicit odată cu noi şi pe copii. Copiii din ziua de astăzi sunt foarte diferiţi
decât cei din generaţiile anterioare. Viteza cu care circulă informaţiile precum şi cantitatea
mare a acestora fac ca aceştia să fie mult mai inteligenţi din mai multe puncte de vedere, însă
nu acelaşi lucru putem spune şi despre inteligenţa lor emoţională.
Inteligenţa emoţională este capacitatea de a ne recunoaşte propriile sentimente şi de a
le identifica pe ale celorlalţi, pentru a ne automotiva şi pentru a folosi puterea emoţiilor, atât
în raport cu noi înşine cât şi în raport cu ceilalţi.” (Daniel Goleman, “Inteligenţa emoţionala”)
In cazul copiilor inteligenţa emoţională se referă în special la empatie,la capacitatea acestora
de a rezona, de a înţelege trăirile semenilor, suferinţele ,nevoile , bucuriile etc.
Copiii în ziua de astăzi se nasc cu calculatorul în braţe, se află tot mai mult în compania
acestuia în defavoarea unei persoane cu care ar putea comunica şi stabili legături de prietenie.
Nevoile afective ale unui copil nu mai sunt astfel satisfăcute ci sunt trăite printr-o lume ireală
o lume virtuală pierzând astfel contactul cu lumea, pierde astfel şi capacitatea de a empatiza
cu ceilalţi , de a lega relaţii sociale cu semenii. Pierzând contactul cu lumea reală copilul
trăieşte într-un spaţiu rupt de realitate îşi ia modelele de la calculator sau televizor.
Cum îşi poate atunci să-şi manifeste sentimentele, cum poate stabili relaţii de prietenie
singur în compania calculatorului ori a televizorului? Unde sunt copiii de „ieri” care se joacă
şotron, de-a v-aţi ascunselea, leapşa şi alte jocuri? De ce a luat calculator şi televizorul locul
acestora, ce putem noi face în privinţa acestui lucru? Cum sunt afectaţi copiii?
Cred că dacă am realiza o introspecţie asupra personalităţii acestor copii vom vedea de
fapt că ei sunt aceia care sunt afectaţi din punct de vedere emoţional, sunt aceia care nu pot
empatiza cu ceilalţi, trăiesc totul doar prin prisma propriilor trăiri şi sentimente care tronează
în faţa tuturor celorlalte sentimente. Cum putem să devenim umani când trăim sub presiunea
vitezei, într-o permanenţă fugă, grabă? Ce exemplu le dăm noi adulţii acestor copii?
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Iată cum o societate modernă în loc să formeze şi modeleze persoane demne, exemple
de urmat pentru generaţiile viitoare ,creşte persoane individualiste, care nu ştiu ce însemnă
respectul, bunul simţ, compasiunea faţă de semeni.
Copiii crescuţi de calculator învaţă doar să fie individualişi, să-şi satisfacă propriile
trebuinţe chiar dacă aceasta înseamnă a călca totul în picioare în realizarea scopului propus,
ei au impresia că totul li se cuvine şi nimic nu li se poate refuza. Interesul este cel care primează
şi dorinţa de a se afla cel mai sus într-o ierarhie a puterii.
Pentru a veni în ajutorul acestor copii afectaţi de această epocă modernă trebuie noi
adulţii, cei care suntem responsabili în educarea, creşterea şi educarea acestor generaţii de copii
cu deficit din punctul de vedere al inteligenţei emoţionale să le oferim în primul rând exemple
demne de urmate din care ei pot lua exemple de bune practici, exemple de altruism, de
înţelegere, de întrajutorare. Nu dorim să creştem copii robotizaţi lipsiţi de sentimente umane,
fireşti.
Trebuie să-i învăţăm să fie umani, să fie apţi de a trăi în colaborare cu ceilalţi , de a
lega relaţii de prietenie, de simpatie, înţelegere faţă de semenii săi. Datoria noastră a celor care
ne ocupăm cu îndrumarea copiilor, cu deschiderea şi lărgirea orizontului acestora este de a le
oferi adevăratele valori şi repere ale vieţii: cinstea, prietenia, dragostea şi altruismul.
In grădiniţă inteligenţa emoţională a copiilor poate fi dezvoltată prin intermediul
jocurilor de rol, jocurilor liber alese, prin activităţile desfăşurate pe grupe etc. Gama largă de
activităţi ne oferă nouă ocazia de a participa şi contribui activ şi eficient la dezvoltarea
corespunzătoare a inteligenţei emoţionale a copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă.
Voluntariatul nu este o notiune nouă românilor asa cum nu este nouă pentru niciun
popor, pentru nici o colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună
pentru atingerea scopurilor pe care si le-au propus, fie că-si strângeau recoltele, îsi construiau
o casă, ridicau o biserică sau o scoală în comunitatea lor. Din păcate însă deceniile de
totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. Adesea, în special
după Revolutia din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care multi dintre
români erau obligati să o facă în timpul regimului comunist, si în urma căreia nimeni nu era
câstigat nici din punct de vedere material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru
care primele organizatii nonguvernamentale care implicau voluntari au fost privite la început
cu suspiciune. Românii trebuiau să-si descopere identitatea, să-si descopere valorile, să-si
pretuiască semenii si să muncească împreună pentru construirea a ceea ce se doreste a fi o
Românie modernă, tară a Uniunii Europene a secolului XXI.
În România organizatiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activitati
încă din 1990, o mare importantă având organizatiile internationale (Peace Corps, Voluntary
Service Overseas, World Vision, Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România sau
deschid filiale în tara noastră aducând astfel cu ele experienta în managementul voluntarilor.
În 1997 ia fiintă primul centru de voluntariat independent din România: Pro Vobis. Anul 2001
va fi declarat anul International al Voluntariatului de catre Natiunile Unite, în acelasi an se
adoptă legea voluntariatului si se lansează pagina de web dedicată voluntariatului
www.voluntariat.ro si prima revistă dedicată managerilor de voluntari, Voluntariat.ro. În 2002
începe traditia anuală a Săptămânii nationale a Voluntariatului.
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De ce voluntariatul contează?
Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite
vârste, femei şi bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni
de toate naţionalităţile
Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de
activităţi educative şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, advocacy, campanii, , acţiune
comunitară şi pentru mediul înconjurător. Voluntariatul este unul dintre modurile în care
persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la schimbări pozitive.
Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei
societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de
capital social. Este o sursă puternică de reconciliere şi reconstrucţie
Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele
societăţii. Voluntarii şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare
pentru a identifica, a da voce şi a răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută
la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi la dezvoltarea creativă de noi servicii
Voluntariatul este un factor economic semnificativ. Sectorul de voluntariat contribuie
estimativ cu 5% în PIB-ul economiilor naţionale şi multe dintre oranizaţiile non profit depind
puternic de munca voluntarilor pentru a-şi susţine activităţile
Voluntariatul sprijină crearea de parteneriate inovatoare între sectorul profit,
autorităţile publice şi sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de natura iniţiatică a
multor dintre activităţile de voluntariat, pot conduce la crearea de noi oportunităţi de angajare
Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare
un instrument esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe,
îşi exersează abilităţi şi îşi extind reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la
diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la dezvoltare personală şi socială.
În timp ce unii participă cu interes la actiunile de voluntariat, altii nu fac voluntariat.
Aceasta se întâmplă pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum
ar fi lipsa informaţiilor, contrângeri legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul
că “nu îşi pot permite” să facă voluntariat; o imagine negativă a voluntariatului; discriminare;
lipsa unui cadru legal; lipsa protecţiei împotriva riscurilor pe care le implică; vizele şi alte
bariere pentru cetăţeni din afara UE. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de
costuri – are nevoie şi merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii,
guvern, sectorul de afaceri şi un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru
voluntariat. În timp ce UE a acordat din ce în ce mai mare importanţă voluntariatului în toate
formele sale, de-a lungul ultimilor ani, România se află încă departe de a avea o strategie la
nivel european de a promova, recunoaşte, facilita şi sprijini voluntariatul pentru a acţiona la
întregul potenţial. Ceea ce trebuie să stim este că oricine poate să devină voluntar si să aducă
o contributie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să iti doresti
acest lucru! "Faptul că nu poti să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh
Brilliant)
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Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; aşadar, toţi avem
ceva de pus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului
sau oraşului în care trăim sau în folosul comunităţii în general. Important este să ne dorim acest
lucru şi să gasim organizaţia care sa ne ofere oportunitatea de a face acest lucru. Pentru o
comunitate mai buna, pentru a fi mai fericiţi şi mai împliniţi.Tinerii îşi pot construi un CV
atractiv, testează o posibilă cariera, îşi fac contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai presus
ajută la crearea unei societăţi mai bune în care să trăiască în viitor. Cei de vârsta a treia au
posibilitatea să-şi împărtăşească experienţa şi au satisfacţia că sunt încă utili. Pentru copii şi
adolescenţi e distractiv să facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei îşi formează astfel
deprinderi şi abilităţi adăpostindu-se de tentaţiile periculoase ca drogurile, tutunul, violenţa. Ei
au astfel şansa de a deveni adulţi responsabili.Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă
aşteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a fi
schimbarea pe care ne-o dorim în lume." (Mahatma Ghandi).

Şcoala - principiu pe cale de dispariţie?...
Prof. înv. primar Ana Stanciu,
Școala Gimnazială nr. 113, Sector 4, București
Cei mai frumoşi ani sunt anii de şcoală... Fiecare mai degrabă sau mai târziu va gusta
din cei mai frumoşi ani, anii de şcoală, anii care nu se uită, ci rămân gravaţi în fiecare inimă
cu cele mai minunate amintiri. Şcoala- este casă şi profesorii - părinţii care nu se uită niciodată,
şi ne aşteaptă cu dor pe fiecare că să revenim.
Fiecare prim sunet este un început, fiecare ultim sunet este un sfârşit şi un început al
sfârşitului, de fapt în anii de şcoală se iau cele mai importante decizii şi te formezi ca
persomalitate pentru a-ţi crea o cale a vieţii.Chiar de mic copil, începând a vorbi, a face primele
lucruri, devii o personalitate a timpului tău. Însă şcoală este acel impozant astru care ni le
destăinuie, ni le dezvăluie şi ni le dezvoltă inhibindu-le în adîncul sufletului nostru cu măreţie,
pentru a ne fi drag ceea ce facem, ceea ce creăm.
Fiind copii şi noi cîndva am fost supuşi acestei trepte de la început părând grea, iar
mai apoi devenind prietenul devotat al spiritului nostru. Prima încercare a fost primul sunet
caracteristic oricărui începător-elev. Primul zâmbet, primul buchet de flori dăruit din suflet
profesoarei, primul pas alături de profesoară în clasă, primul sunet de clopoţelul dus în propria
mână de copil pentru a vesti 15 septembrie, toate acestea te fac să te pomeneşti într-o lume
nouă, începătoare, plină de tainele învăţăturii, ale cărţilor, şi să te reculegi mai apoi în paginile
timpului ca un erou al unei povestiri.
În anii de şcoală te simţi cel mai fericit şi vesel copil din lume, alături de colegi şi
prieteni, căpătând o adevărată experienţă a vieţii. În băncile şcolii găseşti un simplu refugiu
al sferei tale, deoarece nu eşti în singurătate, sunt şi colegii şi profesorii care te vor susţine
mereu, în fiecare clipă. De asemenea în anii de şcoală apar şi primele vise, primele dorinţe
despre viitorul tău. Alături de glume şi prieteni te simţi mai curajos, stăpînit pe forţele proprii
şi mai încrezător. În acest minunat timp reuşeşti să devii matur, să înţelegi ceea ce doreşti să
devii.
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Secolul XXI îşi propune a fi o eră a vitezei, informaţiei şi evoluţiei spontane dar oare
vor fi acestea posibile fără o răspândire uniformă a informaţiei printre tinerii zilei de azi (adulţii
zilei de mâine), fără stoparea eroziunii societăţii intelectuale a prezentului.
Şcoala - această marca a evoluţiei omului spre o fiinţă cât mai dezvoltată şi demnă de
prezentul în care trăieşte şi de viitorul la care aspiră este răspunsul acestei dileme şi dealtfel
singura opţiune de salvare a rasei umane prin conservarea acelor valori morale sacre care
definesc condiţia umană.
Şcoala, în pofida acestor atribuţii atât de vitale pe care le are devine însă din ce în ce
mai retrogradă , tinzând spre a deveni un focar de infecţie al societăţii. Zi de zi asistăm
indignaţi la manifestările parcă rupte din epoca de piatră a unor ”specimene” viitoare elemente
negative ale societăţii, care profită de orice motiv pentru a crea haos. Din ei oare va fi formată
lumea în viitor? Privindu-i pe ei mă gândeam la una dintre cărţile lui Stephen King în care era
vorba despre un copil ale cărui frustrări existenţiale îl fac să recurgă la gestul suprem de a fura
arma tatălui său pentru a-şi ucide colegii care-l terorizau. Să fie aceasta o peviziune sumbră a
viitorului? Ştim deja că lucruri de acest gen au loc în şcoli din străinătate, cât va mai dura oare
până la importarea ca atare a acestor “obiceiuri”.
Şcoala zilei de azi e o realitate crudă care înăbuşă parcă şi acele raze de speranţă ale
intelectualităţii. Cum să fie oare un mediu propice dezvoltării acela în care respectul faţă de
alţii e aproape inexistent?
Pe drumul bun părem a fi intrat: liceele par clasate mai bine asigurând individualitatea
fiecărei clase de tineri departajandu-i deci pe cei mai responasabili de cei... ei bine, să spunem
mai “libertini”.
Intrarea în UE aduce pentru mulţi speranţe dar alţii sunt sceptici în privinţa scimbarilor
ce urmează a avea loc în viitor. Societatea prezentului e diversă din punct de vedere al
ocupaţiilor tineretului acestea variind de la droguri la teme, de la ascultatul manelelor la cel al
muzicii gen 60's sau rock ori alte genuri considerate clasice de către unii. Cu alte cuvinte o
hotărâre trebuie luată cât mai repede pentru că viitorul atârnă de un fir de aţă deasupra unei
prăpăstii spaţio-temporale care îndată ce vom aluneca ne va trimite fără tăgadă într-o cădere
liberă spre epoci apuse ale evoluţiei asemeni unei maşini a timpului.
Şcoala a fost de-a lungul timpului singurul sprijin al evoluţiei şi una dintre sursele care
au alimentat continuu curiozitatea umană, negarea ei va duce deci la un dezastru: ce s-a
întâmplat oare cu nevoia de cunoaştere, cu dorinţa de afirmare ?
Ei bine acestea sunt încă prezente în minţile tinerilor şi sunt active, dar se manifestă
întru cu totul alt mod decât cel obişnuit deoarece s-a dovedit că acţiunile negative duc spre
popularitate mult mai uşor decât cele pozitive care implică muncă, devotament şi
responsabilitate. Singura metodă certificată de “implantare” a acestor valori morale adânc în
mintea “crudă” a unui tânăr este familia, mediul în care el deprinde comportamentul civilizat,
vocabularul adecvat în faţa altor persoane şi acţiunile pe care el ar trebui să se bazeze într-o
viitoare afirmare în societare.
Problema trebuie tratată cu responsabilitate şi profesionalism maxim fiind necesar
poate un studiu psihologic asupra întregii societăţi.Viitorul însă este singurul care ne va da
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răspunsul acela sigur pe care-l aşteptăm la o întrebare simplă însă cu nenumărate nuanţe: “
Încotro?”
Şcoala este o formă cu fond. Mai întâi o clădire mai nouă sau mai veche, coridoare
lungi şi drepte sau întortochiate şi misterioase, săli cu mese, scaune şi eventual calculator. Dar
şcoala este ceva mai mult şi mai altfel decât alte clădiri. Acest mai mult şi mai altfel face ca
şcoala să fie un spaţiu viu, atrăgător şi să rămână mereu în amintire.
Sufletul şcolii sunt elevii şi profesorii, necunoscute într-o ecuaţie al cărui rezultat îl
reprezintă formarea. Elevul vine la şcoală pentru a şti, iar profesorul îl ajută să ştie şi să fie.
Elevul vine la şcoală pentru că trebuie, iar mai apoi descoperă ce bine te simţi în mijlocul unor
persoane de vârsta ta cu elanuri adolescentine, cu dorinţa de a face lumea mai bună, cu
neliniştile iubirii. Profesorul este acea persoană care îl călăuzeşte printr-un univers complicat,
dar seducător, care îi propune un model şi îl ajută să descopere şi să se descopere.
Pentru orice elev, şcoala, are o semnificaţie mai profundă, ea inundă graniţele betonate
ale unei instituţii şi se întrepătrunde cu viaţa. Şcoala - pentru orice elev reprezintă un mod de
viaţă, este cuvântul care guvernează universul adolescentin, este instituţia unde petrec
majoritatea timpului. În jurul şcolii se învârt, de fapt, toate activităţile. De aceea pentru orice
elev, şcoala devine ca o a doua casă, iar profesorii şi colegii ca o a doua familie. Şcoala
reprezintă mai mult decât învăţat şi desăvârşirea unor cunoştinţe, este, dacă vreţi, terenul de
joacă martor tuturor jocurilor; jocul iubirii şi al trădării, al descoperirii şi al cunoaşterii.
Şcoala - este pentru elevi un spirit viu ce modelează şi desăvârșeste fiinţa umană ca
personalitate, atât din punt de vedere cultural cât şi spiritual. Ea este ca un cufăr ferecat şi totuşi
atât de drag tuturor căci în ea se cuprind cele mai frumoase amintiri şi experienţe, prietenii deo viaţă, iubiri care nu se uită nicidată, certuri care ucid şi împăcări care fac ca prietenia să
renască din propria cenuşă mai puternică, cei mai frumoşi ani ai vieţii noastre.
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Metoda ,,Reggio Emilia”
Prof. înv. presc. Tamaş Ancuţa Cornelia
Grădiniţa cu program prelungit Vinga, Arad
Daca subiectul simpozinului este ,,Proiectare didactică și management european în
spațiul românesc” m-am gandit să mă opresc asupra unei metode de educație din Italia, una
dintre cele mai apreciate din lume, această metodă devenind cunoscută cadrelor didactice si
parinților din țara noastră abia dupa anul 2000.
Dupa încheierea celui de-al II-lea Razboi Mondial, cetățenii orașului Reggio Emilia își
doreau pentru copiii lor o lume mai buna, dar și o nouă educație. De aceea, au organizat un
protest și au ocupat o clădire pustie din oraș, care ar fi trebuit să gazduiasca o grădiniță.
Atitutinea lor i-a atras atenția lui Loris Malaguzzi, psiholog si pedagog la școala elementară
din Reggio Emilia, care, de-a lungul a peste 30 de ani, va interveni pe lângă municipalitatea
orașului în vederea creării unor gradinițe destinate copiilor între 3 luni si 6 ani. Ele au fost
înființate în perioada anilor ’60-’70, activitățile de acolo desfășurându-se după o nouă metodă
de educație, numită chiar “Reggio Emilia”.
Noua abordare (“Metoda Reggio”) are la bază viziunea lui Loris Malaguzzi. Conform
acesteia, copilul este vazut ca fiind “puternic, competent, cu potențialuri deosebite, fiind
conectat cu ceilalți copii si cu adulții”.
Abordarea Reggio Emilia este construită pe o fundație teoretică solidă, argumentată de
principalele teorii pedagogice si psihologige și concretizată în linii mari în cateva principii de
bază. Amestecul elegant al mai multor teorii complementare legate de dezvoltarea copilului și
a metodei de învatare se poate observa în influența educației progresive, teoriile lui Piaget
despre construirea cunoasterii la copil, teoriile lui Vîgotski despre constructivismul social,
teoria lui Howard Gardner, etc. Abordarea Reggio subliniază importanța relației dintre copii,
relației cu familia si pedagogii. Este o filozofie ce pune accentul pe documentare, emergență
curriculară, respectul acordat spațiului de învațare al copilului, colaborarea cu comunitatea,
mediul înconjurător.
Teoria din spatele acestui tip de pedagogie este construcţionistă, nu contestă sau
anulează teoria clasică a constructivismului, din contră, pornește de la ideea că individul învață
prin construirea unor modele mentale pentru a întelege lumea din jur, dar pune sub semnul
întrebării anumite aspecte esențiale ale constructivismului. Foucault vorbeste despre
discursuri, viziuni si interpretari generale diferite asupra anumitor subiecte (copii, femei,
cresterea copilului, pedagogie, etc) in diferite epoci istorice, diferite societati, culturi, sisteme
politice sau religioase.
Sub acest aspect, totul este in continua schimbare, atat oamenii, cat si lumea (mediul
înconjurător) și modul de a vedea și aborda lucrurile. Nu se poate vorbi de "adevăruri"
prestabilite la care individul ajunge prin cunoaștere, ci realitatea se construiește social și
cultural prin discursuri, participăm în construcția realitătii și a adevărurilor prin modul în care
discutăm sub toate aspectele (moment istoric, cultură, societate, sistem politic, religios, etc).
Construim cunoștințe împreună cu ceilalți și cu mediul înconjurător, cunoașterea este de tip
rizomatic (de la botanică, rizomul este radacina care, rupta în bucați, fiecare bucată este
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capabilă să dea naștere unei noi plante), nu liniar, ca în cazul teoriei constructiviste. Viziunea
construcţionistă asupra copilului este că un copil este participant în construcția realității, este
creator de cunoștințe, spre deosebire de cea constructivistă unde copilul este privit ca receptor
de cunoștințe.
Daca modelul pedagogic tradițional foloseste documentarea retroactivă (ce s-a
intamplat), teme prestabilite, atenția fiind îndreptată mai mult spre ideea unei clasificări și
categorisiri a copiilor în relație cu o schemă generală de trepte si niveluri de dezvoltare
(standarde), documentarea pedagogică (modul de lucru în noua abordare pedagogica, inspirată
din modelul Reggio Emilia) își îndreaptă atenția asupra procesului de învațare a copilului,
încearcă să vadă și să înteleagă ce se întamplă în activitatea pedagogică și de ce este capabil
copilul fara un cadru predeterminat de așteptări și norme. Activitatea se bazează pe proiecte,
planificarea lor fiind pe parcursul înaintării în proiect. Se pleacă de la subiecte de interes alese
de copii (ce vor ei să exploreze si aprofundeze), de la întrebările ridicate de copii asupra
subiectului de interes si se continuă proiectul în funcție de direcțiile pe care copiii le aleg sa le
aprofundeze.
Documentarea pedagogică înseamnă să documentezi (scrii, filmezi, fotografiezi) ce și
cum fac și ce spun copiii în timp ce fac anumite activități de explorare și învățare (NU joc, care
se consideră că trebuie sa fie lasat în pace, doar al copiilor, fiind considerat un act foarte intim
și personal), apoi reflectat asupra imaginilor și ce s-a intamplat/spus și tradus/interpretat/înteles
informațiile in funcție de relațiile copiilor cu mediul, cu materialul, cu ceilalți copii, cu
"materia" (matematica, științe, limba, etc). Un exemplu simplu: copiii desenează o floare de
mac, din ce cred și știu ei ca ar fi o floare de mac. Apoi merg la plimbare pe un câmp de maci
și la întoarcere desenează iar floarea. Cele doua desene indică evoluția cunoștințelor copiilor
prin explorare. Diferențele sunt semnificative, în cel de-al doilea desen existând mult mai multe
detalii legate de formă, petale, culoare, frunze.
Documentarea pedagogică este numita ,,Pedagogy of listening”: a asculta cu toate
simțurile cele "100 de limbi ale copiilor" și prin documentare a face vizibilă această "ascultare".
Documentarea pedagogica este un proces de învațare colectiv și individual, prin care pedagogii
si copiii învata unii de la alții, de la material și de la locul (mediul) în care se află. Invățarea
colectivă se bazează și pe modul în care copiii lucrează împreună în grup. Se crează conexiuni
între experiențe și întelegeri diferite, care apoi crează la randul lor cunoștințe comune, o
abordare care profită de diferențe si diversitate. La aceasta documentare iau parte atât
predagogii, cât și copiii și părintii, pe parcursul proiectelor documentate, nu doar la final
(retroactiv si proactiv).
Principii Reggio
Imaginea Copilului - adulții văd copiii ca pe niște entități competente, pline de potențial
în construirea propriei cunoștințe prin interactiune cu ceilalți. Adulții incearca să înteleagă cat
se poate de mult punctul de vedere al copilului și abilitățile acestuia. Copilul este văzut ca o
persoană curioasă, independentă, capabilă si plină de imaginație.
Rolul Educatoarei. Educatoarea este vazută ca un partener al copilului în procesul de
învățare. Ascultând, obsevând si documentându-se asupra muncii copilului, educatoarea este
echipată pentru a ghida experiențele de învațare ale copilului și pentru a facilita cunoașterea.
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Rolul Parinților. Procesul de educație implică 3 participanți la fel de importanți: copiii,
educatorii si parinții. Abordarea Reggio încurajaza implicarea parinților din multe puncte de
vedere. Ideile, informațiile, experiențele pe care parinții le aduc la gradinița asigură
continuitate procesului educativ, îi conferă accesibilitate și familiaritate în percepția copilului
și îl face mult mai prietenos. Parinții sunt incurajați să ia parte la diferite proiecte sau
evenimente speciale cât și la viata de zi cu zi a gradiniței.
Rolul mediului înconjurător. Prin utilizarea și valorificarea tuturor oportunităților
oferite de spațiu în procesul de educație și instruire (atât interior cât și exterioar) mediul
înconjurător este considerat al 3-lea profesor/educator. Elemente precum lumina și
transparența,culoare și textură, nisip, apa precum și materialele naturale sunt puternic
valorificate. Mediul înconjurător (clasele, spațiile comune, locul de joacă) are puterea de a
provoca curiozitatea și învățarea și de a încuraja interacțiunea. Trebuie să fie bine gândit, plin
de imaginație, ispititor și trebuie să respecte imaginea copilului.
Documentarea. Documentând și arhivând munca copiilor prin mijloace media: video și
audio, scrise sau fotografii, educatoarea este pregatită să înregistreze experiențele din copilarie
ale fiecaruia. Fiecare copil are un portofoliu propriu ce consta în lucrările de artă, fotografii,
citate, mostre de scris sau desenat, informații referitoare la etapele de dezvoltare, s. a
Curriculum emergent. Educatoarea observă si noteaza discuțiile, interacțiunile și
fanteziile copiilor. Dezvoltand oportunitați de învățare din aceste observații, programul de
studiu se va contura pornind de la interesele, aptitudinile și ideile copiilor. Acest lucru îi ajută
pe copii sa-și conștientizeze propria importanță, respectul pentru efortul pe care îl face în
procesul de învățare. Ca raspuns acestui demers vom avea un copil curios, conștiincios și
dornic de cunoaștere (învățare) pe termen lung.
Activitățile propuse de metoda “Reggio Emilia”, dar și materialele cu care se lucrează,
favorizează dezvoltarea complexă a copilului, îl învață cum sa învețe, cum să înteleagă lumea
din jur, dar și să socializeze, să devină creativ și îndemnatic.
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Şcoala între trecut şi prezent
Prof. înv. preșcolar Rada Andreea
Grădinița „Voinicelul” - Șc. Gimn.” Sfânta Maria” Botoșani
Şcoala este o formă cu fond. Mai întâi o clădire mai nouă sau mai veche, coridoare
lungi şi drepte sau întortocheate şi misterioase, săli cu mese, scaune şi eventual calculator. Dar
şcoala este ceva mai mult şi mai altfel decât alte clădiri. Acest mai mult şi mai altfel face ca
şcoala să fie un spaţiu viu, atrăgător şi să rămână mereu în amintire.
Sufletul şcolii sunt elevii şi profesorii, necunoscute într-o ecuaţie al cărui rezultat îl
reprezintă formarea. Elevul vine la şcoală pentru a şti, iar profesorul îl ajută să ştie şi să fie.
Elevul vine la şcoală pentru că trebuie, iar mai apoi descoperă ce bine te simţi în mijlocul unor
persoane de vârsta ta cu elanuri adolescentine, cu dorinţa de a face lumea mai bună. Profesorul
este aceea persoană care îl călăuzeşte printr-un univers complicat, dar seducător, care îi
propune un model şi îl ajută să descopere şi să se descopere.
Dar şcoala este şi subiect literar şi mulţi scriitori au depus mărturie despre anii de
şcoală.
Textele despre şcoală sunt un prilej de a constata evoluţia conţinutului şcolii, a relaţiei
profesor-elev, dar şi prilej de a consemna amintiri, de a închide în cuvânt clipă care fuge.
În “Amintiri din copilărie”, Creangă se opreşte cu ironie şi nostalgie asupra anilor de
şcoală. Cine nu-l ştie pe Sfântul Niculaie, pe Smărăndiţa, pe învăţătorul ce consideră bătaia
“ruptă din rai” şip e Bădiţa Vasile cel blând şi ruşinos. Scriitorul evoca cu ironie şi umor şcoala
de la Fălticeni “şcoala de mântuială, boii să iasă”. Creangă evoca şcoala amintind de colegi şi
prieteni ca mărturie a unei şcoli, “curat meşteşug de tâmpenie”. Şcoală însemna învăţare
mecanică, reguli stabilite pentru a fi încălcate şi năzbâtii care mai de care mai trăznite. Elevii
se chinuiau să memoreze cunoştinţe, să facă faţă unui sistem rigid care nu ţinea cont de
individualităţi.
Bietul Trăsnea “înaintat în vârstă, bucher de frunte şi tâmp în felul său” se chinuia din
greu să înveţe gramatica. Băiatul nu se gândeşte nici o clipă să înveţe logic ci memorează ca
un papagal definiţii şi forme ale pronumelui. Repetă şi repetă Trăsnea “gramatica
romană..este…ce este..este…” dar nu înţelege cum e cu etimologia, sintaxa, ortografia. Chinul
este atât de mare încât şi în somn bolboroseşte “gramatica romană..este…ce este..este…”. Cu
subtilitate autorul sugerează că nu doar Trăsnea e mai greu de cap ci şi că autorul gramaticii
suferă de “o scrântire a minţii”. Un astfel de autor scrie o carte seacă, construită pe tiparul
întrebare-răspuns. De aceea ironia autorului se îndreaptă cu precădere spre metodele mecanice
de învăţare propuse de şcoală în vremea sa.
“Amintirile” seduc prin întâmplările evocate dar şi prin stil. Umorul, ironia, autoironia,
oralitatea sunt trăsături ale stilului lui Creangă. Dar este evidentă şi plăcerea autorului de a
pune în scena întâmplări, de a povesti transformând textul într-un spectacol în care autor, actor
şi regizor este însuşi Creangă.
Din aceeaşi perioadă literară şi Caragiale depune mărturie asupra şcolii. Ironia se
radicalizează, umorul este tăios, iar nostalgia evocării dispare. Titlul “Dascăl prost” ascunde o
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ironie subtilă la adresa acelora pentru care şcoala este o “forma fără fond”, nu contează să
înveţi ci să obţii o diplomă.
Profesorul de istorie Pricupescu colecţionează scrisori de la prieteni, cunoscuţi, senatori
şi iubite în care este rugat să treacă diverşi copii “de familii bune”. Bietul domn Pricupescu
ţine piet cu stoicism avalanşei de rugăminţi, ispitirilor cu diverse plocoane.
Naratorul-personaj încearcă să-l ispitească dar domnul Pricupescu refuză să se lase
cumpărat. De abia în final înţelesurile titlului se descifrează: dascăl prost este acela care nu se
conformează regulilor unei societăţi cu susul în jos, dominate de corupţie, demagogie şi interes.
Savantul şi scriitorul, Mircea Eliade îşi aminteşte despre şcoală în “Romanul
adolescentului miop”. Viziunea asupra şcolii este alta decât la Creangă sau la Caragiale.
Naratorul-personaj nu-şi îndreaptă ironia către şcoala ci către el însuşi. Personajul rămâne
coregent la matematică şi plin de elan adolescentin îşi imaginează că în trei zile va învăţa
material. Dar tentaţia de a face doar lucruri plăcute este mare şi adolescentul se lăsă ispitit. Din
programul riguros, pe zile şip e ore, nu rămâne, în cele din urmă, nimic. Personajul citeşte cu
plăcere cărţi de istorie, îşi ascute creionul, se aşează comod, înregistrează cu minuţiozitate
lucruri fără legătură cu matematica: hârtia pătată de pe masă, praful de pe iconiţă, cerneala
uscată din călimară.
Timpul din clepsidră se scurge şi băiatul nu reuşeşte să înveţe mare lucru. Într-un gest
de fronda adolescentina el îşi anunţa părinţii că nu se va prezenta la corigenţă pentru că nu vrea
să promoveze superficial.
Întâmplarea umanizează şi apropie o personalitate complexă a culturii romane. Eşti
tentat să spui “dacă şi Eliade a rămas coregent la matematică atunci pot să rămân şi eu”. Dar
paginile romanului mărturisesc despre preocupările viitorului savant despre “citit şi scris” ca
mod de a exista.
Şcoala este un prilej de a întâlni dascăli ce-ţi luminează un domeniu şi încearcă să te
formeze. Despre un astfel de dascăl povesteşte Marin Sorescu în capitolul şapte al scrierii de
esenţă memorialistica “Viaţa ca o pradă”.
Scriitorul îşi aminteşte cu nostalgie şi admiraţie de profesorul de istorie. Imaginea
dascălului a rămas vie în amintirea scriitorului prin felul în care ştia să explice, să descifreze
aventurile istorice, să-l facă pe elev să se simtă implicat. Profesorul, mic de statura reuşea să-i
fascineze pe copii care-l ascultau “cu răsuflarea tăiată”.
Scriitorul îşi aminteşte şi despre inspecţia de la ora de istorie şi despre felul în care
profesorul l-a ajutat sad ea un răspuns bun. Finalul textului este unul deschis: profesorul a
plecat pe front si nu s-a mai ştiut nimic despre el. Astfel textul se constituie într-o meditaţie
asupra destinului unui om.
Poate de aceea identitatea reală a personajului nu are nici o relevanţă pentru relatare.
Profesorul de istorie întruchipează dascălul pasionat de profesie, interesat să le transmită
copiilor cunoştinţe dar şi să-i ajute să înţeleagă devenirea istorică.
O imagine, uşor transfigurată, a şcolii este prezentă şi în lectura “ La Lecţie” a lui Marin
Sorescu. Textul este construit pe structura întrebare-răspuns, fiind specific discursului didactic
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catihetic. Poezia pare să înfăţişeze o lecţie obişnuită, însă dincolo de caracterul său ludic, acesta
transmite o viziune ironică şi uşor pesimistă asupra lumii şi existenţei. În acest joc “de-a lecţia”
se angajează eul liric adică elevul şi profesorul care întruchipează viaţa însăşi. Privită din
această perspectivă, şcoala pare că depăşeşte atribuţiile strict didactice şi devine mai mult decât
o instituţie, un spirit călăuzit
La începutul sec. XX-lea, în România mulţi aveau o educaţie serioasă. Şi prin asta nu
înţelegem neaparat ştiinţa multă de carte, ci ştiinţa de a te comporta în societate.Mai demult
copiii nu se duceau la şcoală pentru că părinţii aveau alte visuri, mia bine le cumpărau pământ
decât să îi dea la şcoală.
Şcoala este un spaţiu viu, atrăgător care rămână mereu în amintire.
Sufletul şcolii sunt elevii şi profesorii, necunoscute într-o ecuaţie al cărui rezultat îl
reprezintă formarea. Elevul vine la şcoală pentru a şti, iar profesorul îl ajută să ştie şi să fie.
Elevul vine la şcoală pentru că trebuie, iar mai apoi descoperă ce bine te simţi în mijlocul unor
persoane de vârsta ta cu elanuri adolescentine, cu dorinţa de a face lumea mai bună. Profesorul
este aceea persoană care îl călăuzeşte printr-un univers complicat, dar seducător, care îi
propune un model şi îl ajută să descopere şi să se descopere.
Textele despre şcoală sunt un prilej de a constata evoluţia conţinutului şcolii, a relaţiei
profesor-elev, dar şi prilej de a consemna amintiri, de a închide în cuvânt clipă care fuge.
În “Amintiri din copilărie”, Creangă se opreşte cu ironie şi nostalgie asupra anilor de
şcoală. Creangă evoca şcoala amintind de colegi şi prieteni ca mărturie a unei şcoli, “curat
meşteşug de tâmpenie”. Şcoală însemna învăţare mecanică, reguli stabilite pentru a fi încălcate
şi năzbâtii care mai de care mai trăznite. Elevii se chinuiau să memoreze cunoştinţe, să facă
faţă unui sistem rigid care nu ţinea cont de individualităţi.
Şcoala este un prilej de a întâlni dascăli ce-ţi luminează un domeniu şi încearcă să te
formeze. O imagine, uşor transfigurată, a şcolii este prezentă şi în lectura “ La Lecţie” a lui
Marin Sorescu. În acest joc “de-a lecţia” se angajează eul liric adică elevul şi profesorul care
întruchipează viaţa însăşi. Privită din această perspectivă, şcoala pare că depăşeşte atribuţiile
strict didactice şi devine mai mult decât o instituţie, un spirit călăuzitor.
Astăzi toată lumea este şcolarizată. Cu toate acestea, rezultatele la învăţătură nu pot fi
mulţumitoare.
Teoria şi practica ştiinţifică a dovedit că educaţia trebuie şi poate fi începută din primii
ani de viaţă ai copilului fiind continuate, în mod sistematic, toată viaţa.
In mediul şcolar, elevul are posibilitatea de a trăi de mic viaţa de cetăţean ordonat şi
activ prin convingere; în acest sistem elevii îndeplinesc diferite însărcinări cu caracter de
utilitate publică pentru ordinea, igiena, estetica şi bunul mers al şcolii prin muncă.
Cu răbdare şi tact se pot contura elemente care defnesc disciplina liberă, adică
supunerea benevolă a elevilor, pe baza convingerii personale, chiar dacă primele câştiguri
formative şi instructive sunt modeste.

102

Nr. 23 - februarie 2018

Jocurile, distracţia în colectiv, serbările şcolare sunt elemente ce vin şi completează
vastul câmp de investigaţie pedagogică , menită să tempereze şi să prelucreze toate informaţiile
educaţionale.
Generaţiile tinere reproduc ceea ce era bun şi ceea ce are rău societatea dată. O
societate sănătoasă are în sine mecanisme suficiente de a asigura reproducerea de către
generaţii tinere cu deosebire a ceea ce este bun. Ea posedă în sine suficiente mijloace
educaţionale şi de altă natură de a împiedica reproducerea multiplicativă a răului.
Stilul de viată al copiilor contemporani, cu permsiunea adulţilor, s-a schimbat
fundamental.
Este elevul care s-a trezit cu acces la o multitudine de informaţii pe care le obţine
nelimitat de la şcoală, televizor, internet. Este elevul modern care se îmbracă la şcoală cum
doreşte, care are calculator, acces la internet, care are teleon mobil. Este un elev care participă
la diverse concursuri în diferite domenii, care poate merge în străinătate în concedii, care poate
visa să-şi facă studiile în străinătate.Este elevul care prin intermediul internetului poate obţine
orice infrormaţie la momentul dorit sau poate comunica rapid cu orice persoană de la orice
distanţă prin intermediul e-mail-ului.
Elevul viitorului din punctul meu de vedere il văd în faţa unui calculator, încercând
prin diverse simulări să descopere noul, viitorul; văd un elev din viitor care dă teste , examene
în faţa calculatorului, un elev care a studia dintr-o mulţime de surse, care poate va putea să
facă diferite călătorii în timp şi spaţiu, un elev al viitorului, care poate construi un viitor, care
revoluţionează, prin noi descoperiri, lumea sau....de ce nu , un elev din viitor care să trăiască
pe o altă planetă.
Vor intra pe piaţă maşinile viitorului care vor funcţiona fără şoferi, că apar noi tipuri de
calculatoare şi sisteme informatice superperformante, că sunt în studiu tratamente medicale
care pot vindeca boli care până acum erau netratate şi multe altele. Sunt sigură ca aceste
informaţii şi nu numai vor face obiectul de studiu şi de cercetare a elevului din prezent, mâine
adult si a elevului din viitor.
Astfel, am făcut o trecre din trecut, prin prezent, spre viitor. Cum acele ceasornicului se
învârtesc doar într-un singur sens, elevul din trecut a devenit istorie. Istoria elevului din prezent
se scrie sub ochii noştri, pe zi ce trece, iar istoria elevului din viitor...trebuie să ne-o imaginăm.
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Managementul parteneriatului elev - învăţător
Prof. Rucsăndoiu Flavia,
Colegiul Naţional ,,Ion Minulescu” Slatina
Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit unor
exigenţe ale evoluţiei realităţii naţionale şi internaţionale.
Specific pedagogiei contemporane este conceptul de educaţie permanentă care acoperă
un principiu teoretic şi acţional, care încearcă să regularizeze o anumită realitate specifică
secolului nostru.
Astăzi educaţia trebuie concepută ca un continuum existenţial, a cărui durată se
confundă cu însăşi durata vieţii şi care nu trebuie limitat în timp (vârsta şcolară) şi închis în
spaţiu (clădiri şcolare).
Metodologia didactică trebuie astfel să potenţeze activizarea elevilor şi implicarea
directă a acestora în învăţare şi evaluare, iar dascălul să fie pregătit pentru a imprima elevilor
nevoia de a se educa permanent. El se va comporta la ore ca un model de autoeducaţie pentru
elevii săi, devenind, într-un anumit sens, ,,coleg de învăţare”, alături de elevii pe care îi educă.
Învăţătorul va ,,coborî” de pe soclul pe care s-a aşezat, cu sau fără voia lui, căutând
împreună cu elevii soluţii, rezolvări, adevăruri.
El va trebui să facă din fiecare oră de curs o creaţie,
o reîncepere a cunoaşterii alături de elevi, căci cu cât
este mai unit sufleteşte cu elevii săi, cu atât i se prefac
lucrurile vechi în lucruri noi.
Principiul educaţiei permanente alimentează
şi potenţează acea disponibilitate neţărmurită a individului de a cunoaşte mai mult şi mai bine,
de a se încrede în forţele proprii pentru a învăţa şi a cerceta, de a se înscrie pe un traseu mereu
nou, care are la orizont un nou început.
Trebuie să ştim că educaţia în şcoală nu e decât o iniţiere, un debut, un ajutor pentru
autoajutor.
Cercetările recente de didactică consideră că actul predării – învăţării câştigă în
eficienţa sa dacă se aprofundează însuşi modul de comunicarea cunoştinţelor. Înţeleasă ca o
modalitate de stabilire a relaţiilor între cel ce emite informaţii, mesaje şi cei care receptează,
prin intermediul unor căi de transmitere, comunicarea învăţător – elev devine element esenţial
al realizării unei instruiri active, participative.
Prin conexiune inversă, atitudinea creatoare a învăţătorului faţă de conţinutul învăţării
prin prisma comunicării, capătă şi alte dimensiuni formativ-educative.
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Activizarea metodelor de comunicare cunoscute pentru sporirea rolului dialogului,
comunicarea presupunând nu doar transmitere, ci şi urmărirea receptării, sub aspect cantitativ
şi, mai ales, calitativ.
Relaţia învăţător - elev este valabilă numai
dacă este instalat climatul de învăţare
participativă, a stilului democratic, cooperator,
fără abatere de la exigenţa cerută. Dacă
învăţătorul face mereu apel la conexiunea inversă,
atunci el constată , analizează şi îşi adaptează
proiectul. Clasa de elevi se structurează pe mai
multe niveluri de instruire, fiecare nivel trebuind
să fie în atenţia învăţătorului. Pentru a favoriza
cunoaşterea elevilor şi tratarea lor diferenţiată,
învăţătorul va trebui să-şi formeze în timp
competenţe psihorelaţionale şi manageriale şi să
dezvolte la clasă anumite tipuri de relaţii, acţionând sincronic şi integrat.
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