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Abordarea integrată a conținuturilor în învățământul primar
Prof. înv. primar Badea Elena Carmen
Școala Gimnazială Rareș Vodă- Ploiești
n decursul anilor s-au schimbat planurile de învățământ, programele școlare,
manualele și totuși – constat adesea că elevii nu înțeleg și învață cu dificultate
diferite concepte, sau nu manifestă interes pentru conținuturile acestei discipline
situată mai mult în sfera abstractă. Am observat că, prin abordarea tradițională, procesul de
învățare a conceptelor matematice și a noțiunii de literă, se reduce la un efort de memorare
mecanică.

Î

Procesele instructiv-educative sunt deosebit de complexe și constituie sisteme
probabilistice, modul de derulare a lor depinzând de un număr foarte mare de variabile
pedagogice și psihologice. În același timp, însă, ele oferă o serie de posibilități de programare
a scopurilor și obiectivelor, a resurselor materiale și metodologice, a interacțiunilor dintre
diferitele elemente componente ale strategiilor de instruire și autoinstruire
M-am oprit la o alternativă care mi-a captat atenția și curiozitatea, alternativa
Montessori. Psihologii și pedagogii din trecut au încercat să transmită informații prin
concentrarea în elemente simple, după un program stabilit de lecții scurte care să nu obosească
prea mult mintea copilului, dar metodele să fie plăcute și atrăgătoare.
Montessori a observat manifestările copiilor și a încercat să caute o cale cât mai
naturală de a asimila informații căutând material cât mai adecvat satisfacerii nevoilor copiilor
de a cunoaște și a învăța.
Noile sale abordări în ceea ce privește educația au relevat faptul că micuții din întreaga
lume aveau calităţi şi abilităţi neaşteptate până în acel moment, care păreau că aşteaptă să iasă
la suprafaţă. Printre aceste abilităţi se numără un nivel de concentrare ridicat, înainte se
consideră că micuţii sufereau de un deficit de atenţie, însă Dr. Montessori era uimită să vadă
cât de mult timp acordau copiii foarte mici sarcinilor care îi interesa;
Copiii preferă lucrul în locul jocului: adulţii au tendinţa de a crede că micuţii vor numai
să se joace şi nu să lucreze, totuşi Dr. Montessori a descoperit că joacă este un substitut pentru
ceea ce îşi doreau copiii să facă cu adevărat, dar nu puteau să facă. Nu sunt necesare răsplata
sau pedeapsa: copiii sunt motivaţi instinctiv să lucreze, nu au nevoie de motivări externe sau
pedepse, lucrul de care au nevoie fiind ajutorul. Copiii sunt iubitori de linişte: în ciuda faptului
că, de regulă, adulţii cred despre copii că sunt gălăgioşi, Montessori a descoperit că celor mici
le place liniştea.
De aceea, voi propune la clasa I o abordare integrată care presupune tratarea în
conexiune a conținuturilor aparținând unor discipline mai puțin înrudite, și anume: Matematică
și explorarea mediului, Abilități practice, Comunicare în română, încercând să validez
următoarea ipoteză: ,,Manipularea obiectelor descrise în metoda Montessori facilitează
învățarea intuitivă a conceptelor matematice și a noțiunii de literă la clasa I’’.
EVIDENȚIEREA DEPRINDERILOR PRACTICE
Organizarea clasei: 6 grupe a câte 4 elevi.
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Activitate individuală la Comunicare în limba română:
Elevii decupează bucăți de hârtie după contur dat, utilizând foarfeca;
Elevii obțin forme din hârtie, rupând hârtia după contur;
Elevii îndoaie/pliază, pictează forme din hârtie asemănătoare literelor;
Elevii urmăresc conturul literelor decupate;

Activitate de grup la Arte vizuale și abilități practice:
Elevii asamblează prin lipire formele obținute din hârtie, realizând un colaj cu tema
,,Toamna’’, utilizând un suport de carton. (tehnici de prelucrare a hârtiei – îndoire/pliere,
rupere și decupare, mototolire);
Decupează hârtia după contur;
Pliază hârtia;
Mototolesc hârtia;
Rup hârtia după contur;
Activitate de grup:

Activitate individuală:
Elevii prelucrează și modelează tuburile de plastilină pe o planșetă, obținând bile și alte
elemente simple de diferite mărimi.

Activitate individuală la matematica:
Sortează obiectele după mărime; numerația în concentrul 0-10;
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Punerea în corespondență a elementelor a două mulțimi de obiecte;
Estimarea mulțimii cu cel mai mare număr de elemente.
Elevii sortează obiecte după criterii impuse: mărime.

Elevii numără crescător/descrescător, din 1 în 1, în concentrul 0-10

Pe parcursul cercetării, am surprins diverse comentarii/ constatări făcute de către copii,
dar și o serie de atitudini vis-à-vis de problematica cercetată:
Ce spuneau copiii:
-,,Să facem grămezi cu dreptunghiurile mai mici și pachețele cu cele mai mari”;
-,,Nu ne ajung pentru că sunt mai puține decât cele mici”;
-,,Nu putem lipi doar dreptunghiuri mari, că nu ne ajung”;
-,,Să punem pomul mai înalt mai în față, că așa ne-a zis doamna!”;
Ce făceau copiii:
-așezau cercurile unul peste altul să vadă care este mai mare;
-măsurau fâșiile de hârtie înainte de a le tăia, punându-le una lângă alta;
-își grupau materialele pentru decor, estimând cantitățile;
-își împrumutau materialele fără a se certa;
-nu îi interesa competiția;
-erau preocupați să lucreze cât mai bine, respectând indicațiile;
-erau foarte atenți la respectarea conturului în decupaje;
-se sfătuiau și se ajutau reciproc;
-se amuzau când unele personaje aveau unele imperfecțiuni (un picior mai lung/mai scurt, un
ochi mai mare/mai mic, o limbă mai lungă/mai scurtă etc.);
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Rezultatele cercetării prezentate evidențiază faptul că modul de gândire specific
domeniului tehnologic poate susține achizițiile în înțelegerea profundă a altor teme din diverse
domenii. Ca atare, această concluzie îmi permite formularea unor direcții de acțiune pe viitor.
......FINAL SAU...UN NOU INCEPUT!
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Proiectarea didactică – curriculum la decizia educatoarei
Prof. Bala Maria-Violeta
G.P.P. „Ion Creangă”, Structura G.P.N. „Spiru Vergulescu”, Slatina-Olt
ducatoarea şi copilul sunt două fiinţe care se întâlnesc în devenirea comunităţii
umane, în succesiunea de generaţii. Educatoarea dă forţa de pătrundere în
sufletul copilului, cuvântul, atitudinea şi îndemnurile sale sunt definitorii. A
educa, lumina şi orienta cărările vieţii copiilor pe care îi educăm este o mare responsabilitate.
Permanent angajată în procesul devenirii, educatoarea îndruma si conduce procesul de educaţie
cu responsabilitate.

E

Ce e mai frumos decât să auzim şi să vedem că cei ce ne sunt acum alături ţin minte
lumea copilăriei şi pe doamna educatoare şi peste ani .
În ultimii ani, la nivelul învățământului românesc au apărut idei şi practici care au
încurajat schimbarea abordării de la curriculum centrat pe disciplină la un curriculum centrat
pe copil. Situarea copilului în centrul organizării procesului de predare – învăţare a constituit
o schimbare fundamentală care a atras după sine necesitatea găsirii acelor soluţii didactice care
să stimuleze performanţa copilului cel puţin la nivelul descris de potenţialul său.
După Vîgotski „învăţarea creează zona celei mai apropiate dezvoltări, adică provoacă,
cheamă la viaţă şi pune în mişcare o serie întreagă de procese ale dezvoltării, care acum sunt
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posibile pentru copil numai în sfera interrelaţiei cu cei din jur şi numai în cursul colaborării cu
semenii din care, deschizând cursul intern al dezvoltării, devin apoi un bun interior al
copilului.”
Deci ce este un proiect?
Un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se urmăreşte
integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi noi,
aplicabile în practic, o comunitate de învăţare în care fiecare contribue atât la propria învăţare,
cât şi la procesul de învăţare colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp.
De ce curriculum la decizia educatoarei? Explozia de informaţii din diferitele
domenii determină confruntarea copilului cu o varietate de aspecte problematice şi dificultăţi
care derivă dintr-o cunoaştere limitată, iar realitatea trebuie abordată cu precizie, la momentul
potrivit, atât din perspectiva teoretică cât şi practică. Din perspectiva acestor circumstanţe, noi
educatoarele, tocmai această realitate o putem înfăptui prin metoda proiectului.
Reforma educaţională, prin implementarea metodei proiectului, permite dobândirea de
către copil a unor deprinderi şi abilităţi prin care, ulterior, se poate realiza înţelegerea şi
producerea unor raţionamente autentice, devenind astfel participanţi activi în viaţa comunităţii.
Se face astfel trecerea de la modelele tradiţionale, care limitează uneori realizarea
cunoaşterii, la cunoaştera în cadrul unei cercetări practice care le oferă copiilor posibilitatea de
a exploata în profunzime domenii noi, de a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a
dezvolta competenţe precum creativitatea, spiritul de iniţiativă, capacitatea de a comunica şi de
a lucra în echipă.
Caracteristica esenţială a proiectului este că plasează copilul în centrul proiectării
didactice, asigură o mai bună corelare gândire – învăţare, iar pe noi ne pune în situaţia de a
reflecta asupra răspunsurilor la întrebările:
Cum predăm?


Cum îi vom face pe copii să-şi amintească şi să-şi activeze experienţele,
informaţiile pe care le deţin despre subiectul propus?



Cum îi vom motiva să se informeze, să caute, să investigheze?



Cum îi facem să interacţioneze în mod activ cu noile informaţii şi cu ceilalţi
membrii ai grupei ?



Ce contexte de exersare a noilor conţinuturi voi crea?



Cum îi vom face să dea un sens şi o interpretare personală celor învăţate,
reprezentative pentru fiecare copil?

Primul pas îl face educatoarea , care , acceptând ideea de schimbare şi adaptându-se cu
uşurinţă acesteia poate aduce schimbări în modul de a gândi şi acţiona al copilului , al părinţilor
acestuia şi chiar in sistemul educaţional .
Al doilea pas este necesar să se facă în direcţia metodelor de predare folosite la grupă
şi a rolului educatoarei în procesul didactic , care , trebuie să fie legate de vârsta copilului şi să
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ţină cont de creativitatea şi încrederea în sine a fiecăruia dintre cei doi factori implicaţi în
procesul didactic .
Ultimul pas este necesar în regândirea şi potenţarea valenţelor formative ale mediului
educaţional . Aproape tot ce se află în mediul educaţional în care se mişcă copilul poate
constitui obiectul unei intense curiozităţi din partea acestuia şi , în acelaşi timp , poate conţine
ceva interesant din care el poate învăţa .
Educatoarea este cea care creează mediul educaţional favorabil învăţării in sala de grupă
şi de asemenea pentru a stimula învăţarea copilului este indicat să se apeleze la acesta ,
solicităndu-l să aducă în grupă ceva din viaţa lui petrecută în afara grădiniţei pentru a primi
ajutor în alegerea şi definirea unui subiect de proiect de învăţare pornind de la acel „ceva ”
familial şi cunoscut .
Bazându-se pe aceşti paşi esenţiali , educatoarea încerca să contureze schimbarea în
procesul didactic prin folosirea metodei proiectelor de grup , selectate , gândite şi elaborate cu
ajutorul copiilor şi al părinţilor . Prin această metodă copiii intră în contact direct cu realitatea
cercetată, iar obiectele, fenomenele, procesele sunt investigate în dimensiunile şi
caracteristicile reale, aşa cum se manifestă în realitatea concretă .
Scopul proiectului este de a-l ajuta pe copil să cunoască mai mult despre un subiect
decât să caute răspunsul cerut la o întrebare pusă de educatoare în legătură cu acel subiect .
Proiectul este o extindere , o investigare a unui subiect din sfera idealului sau practicului către
care copilul îşi îndreaptă întreaga atenţie şi energie . Proiectul îi implică pe copii în conducerea
investigaţiei în mediul imediat asupra fenomenelor şi evenimentelor despre care doresc să
înveţe mai mult .
Alegerea acestei metode poate fi argumentată prin :


proiectul poate fi încorporat în curriculumul pentru vârstele timpurii



proiectul are o structură temporală care ajută educatoarea să – şi organizeze progresiv
activitatea cu copiii în funcţie de dezvoltarea şi de interesul acestora şi de gradul de
cunoaştere al subiectului luat în discuţie .



proiectul oferă contexte în care copiii pot aplica o foarte mare variatete de cunoştinţe şi
deprinderi sociale şi intelectuale , pe lângă cele de bază date de curriculum



proiectul atrage în permanenţă părinţii în activitatea desfăşurată în cadrul acesteia ,
educatoarea având avantajul de a beneficia zilnic de contactul cu membrii familiei



dezbaterile se fac din perspectiva diferitelor arii curriculare : educarea limbajului ,
activitate matematică , cunoaşterea mediului , educaţie plastică , educaţie fizică ,
educaţie pentru societeta etc. şi se regăsesc în activităţi comune, în jocuri şi activităţi
alese , în programul distractiv

Maniera integrată presupune abordarea realităţii printr-un demers didactic globalizat,
în care limitele dintre categoriile şi tipurile de activitate dispar într-un scenariu unitar, în cadrul
căruia tema se lasă investigată cu toate mijloacele diferitelor ştiinţe. Integrarea se va face prin
alipirea într-un scenariu bine închegat a unor conţinuturi care aparţin unor domenii diferite,
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conţinuturile propuse având un subiect comun care urmează a fi investigat şi elucidat în urma
parcurgerii acestora şi a realizării obiectivelor propuse.
Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată , educatoarea trebuie să stabilească
cu claritate obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice şi un scenariu care să motiveze şi să
canalizeze atenţia copiilor spre ceea ce vor investiga.
Prezentăm descrierea unui proiect tematic, susţinut la grădiniţa noastră în anul trecut,
care a avut un efect pozitiv asupra copiilor. INSTRUMENTE MUZICALE
După cum bine ştim, copilul trăieşte intens minunata stare de freamăt lăuntric, pulsând
in permanenta armonie cu mediul înconjurător, semnificaţiile fenomenelor, fiinţelor şi
obiectelor se leagă la copil de experienţa sa de viaţa, de trăirile sale afective şi motivaţionale,
De la cea mai fragedă vârsta copiii acumulează o serie de cunoştinţe şi impresii prin
contactul direct cu mediul ambiant.
o Nu întâmplător am ales tema acestui proiect , deoarece aici se îmbina armonios
cântecul cu poezia, jocul cu veselia, care se împletesc cu lucru, învăţătura şi
fixarea unor cunoştinţe.
o Proiectul l-am desfăşurat cu un grup de 25 de copii de la grupa pregătitoare,
timp de o săptămâna.
o Ne-am propus să colaborăm cu un grup uman mai numeros , pentru a înţelege
rostul acestor instrumente muzicale în diferite domenii de activitate precum şi
în viaţa personală ( ne referim aici la terapia sunetelor muzicale în diverse
momente ale individului- relaxare, confort, bună dispoziţie, tristeţe, bucurie,
mişcare etc)
o Părinţii au fost foarte interesaţi de acest proiect.
o 10 au participat la micul concert de vioara sustinut de o fosta fetita din grupain prezent eleva in clasa a V a la Liceul de muzica din oraş NICOLETA
BURDUHOS , care are calităţi vocale deosebite- descoperite la grădiniţa.
o Multi părintii au trimis la grădinita instrumente jucarii pe care le-au donat
grupei, iar surpriza cea mare a fost primirea unei chitare , pe care o folosesc cu
placere la acompamiament.
Materialele aduse au fost de la început foarte atractive, curiozitatea celor mici de a le
încerca şi manevra a fost şi mai mare, aşa că i-am lăsat o perioada bună de timp să le mânuiască
cum au vrut fiecare.


9

Acei copii care au adus sticle, pahare cutii de metal, plastic, carton mă priveau supăraţi
si-mi spuneau- acestea nu cântă- imediat le-am dat in mâna unul sau două beţe şi
le-am spus să lovească ceea ce-au adus ei de acasă, acţionând la îndemnul meu, chipul
copilului s-a schimbat a apărut un zâmbet, şi bucuria a fost imensa -cutia de metal
~cânta~ sticla lovită cânta, cutia de carton închisă (ambalaj de pantofi) este o toba.,
clopoţelul sună.
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Am studiat materiale de specialitate- fizica –propagarea sunetelor- chiar in prima zi am
făcut experimentele următoare în faţa copiilor demonstrându-le pe viu CUM SE
PRODUC SUNETELE.



EXPERIMENTUL 1 – am luat un elastic pe care l-am aşezat pe o lama metalica ( se
poate si pe un lemn) pe care l-am ciupit , iar prin lovire de lama a produs sunete.



EXPERIMENTUL 2 – am lovit diferite cutii ( metal, carton, de mărimi diferite ) cu un
ciocan , prin lovire s-au auzit sunete, zgomote,



EXPERIMENTUL 3 –am pus apa in patru pahare- fiecare pahar continea volume de
apa diferita, am lovit pe rand paharele cu un ciocan de metal pentru a le demonstra
copiilor producerea sunetelor grose, subtiri,



EXPERIMENTUL 4 - am asociat sunetele produse prin lovire, ciupire ,cu alte sunete
produse de alte obiecte, vietati, ex” glasul unei păsări cip, , grasul trenului uuuuuuu,,
glasul ursului morrr, glasul clopotelului cling,,,cling, glasul omului gros, subtire, glasul
telefonului ţrrrrrrr, glasul cocoşului cucuriguuuuu., etc.



Dupa prezentarea producerii sunetelor, cu care ne întâlnim oriunde, chiar şi vorbirea
noastră este sonora, unică, diferită –se poate asocia cu sunetele produse de instrumente
am trecut la intrebari ca sa aflu ce cunosc copiii. Le-am spus copiilor de sunete lungi,
scurte, potrivite, zgomotoase, asurzitoare, placute, stridente, liniştitoare , cu exemple
concrete.



Copiii cunoşteau multe instrumente- tobe, vioara, chitara, acordeon, fluier, toba,
clarinet (tata unui băieţel cânta în fanfara la acest instrument- ) tamburina, .



In sala de grupă aveam instrumente cu sunete fixe, acestea nu se acordează–ele se
numesc de percuţie pentru ca produc sunetul prin lovire.. sigur ca cele existente nu au
fost suficiente, aşa ca am confecţionat pentru toţi copiii instrumente de percuţie din
cutiile de carton (tobe mari, ) cutiile din metal de la cafea nes-tobiţe mici, maracase din
cutii de metal umplute cu nisip, sau cu boabe de fasole sau porumb,



Tamburine set de chei scuturate, trianglu dintr-o sticla goala lovita cu creionul.

Întrebările puse de copii- la care au aflat răspunsul pe parcursul derulării proiectului.
 Cine poate cânta la instrumente ? Numai oamenii mari ?
 De ce chitara nu are arcuş ? Doar are corzi ca şi vioara ?
 De ce atunci cand suflam în fluier nu putem vorbi ?
 Din ce este facut arcusul ? Dar clarinetul, vioara, mandolina ?
 Unde se fac instrumentele ?
 Cine conduce o formaţie ?
 De unde stie dirijorul ce instrument trebuie să cânte într-o formaţie ?
 Instrumentele nu se strică niciodată ?
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 Cum se numesc aceste randuri ? Portative.
 Ce reprezinta aceste puncte negre pe portativ ?
Categoriile de activitati planificate au răspuns acestor întrebări.
HARTA Proiectului am realizat-o împreună cu copiii.
Jocurile sportive: aleargă iar când te opreşti, cânta de trei ori din toba, acum sufla în
fluier de 5 ori, bate fiecare clapa a xilofonului, apasă de doua ori clapa verde, 6 ori clapa roşie,
- cateva aspecte din TERENUL MUZICAL. (activitate integrata matematica, muzica, ed fizica)
Evaluarea proiectului s-a materializat într-o expozitie cu lucrările copiilor la care au
participat şi părinti, copiii grupei mijlocii- iar surpriza cea mare a fost filmarea copiilor de către
un reporter de la postul local de TV.
A ORCHESTREI –VESELIA - cu un program de cântece cu acompaniament
instrumental (percuție) cu cântecele “: NOI SUNTEM MUZICANŢI VOIOŞI, DACĂ VESEL
SE TRĂIEŞTE, BROSCUŢELE, ELEFONUL, CINCI PITICI, CINCI VOINICI (ghicitoare –
degetele)
Beneficiarii acestui proiect au fost copiii, pentru că au avut ocazia sa exploreze la
maxim toate instrumentele muzicale puse la îndemâna lor, atât cele din comerț , care acasă erau
la unii ţinute ca decor pe rafturi înalte unde nu puteau ajunge singuri, sau în dulapuri închise
pentru a nu produce zgomote în familie, ( am aflat din discuţiile cu ei ), cât si cele originale
orga, mandolina fluierul, acordeonul etc.
Concluzii
Proiectul integrat are un conţinut transdisciplinar deoarece prin realizarea lui se ating
obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare. Se bazează pe învăţarea prin cooperare, deoarece
lucrând în grupuri, fiecare copil participă la realizarea unei părţi din proiect, având responsabilităţi şi
sarcini specifice.
Activităţile din grădiniţă sunt extinse spre alte zone din afara grădiniţei, apropiindu-ne astfel de
realitatea cotidiană. Resursele materiale sunt procurate prin contribuţia a cât mai multor persoane care
pot sprijini desfăşurarea proiectului. Are produse finale afişate în grădiniţă.
Activitatea prin proiect îi învaţă pe copii să-şi emită şi să-şi susţină propriile idei, dezvoltândule astfel creativitatea, care le dă senzaţia că ei sunt adevăraţii descoperitori ai „noului”. Soluţiile
problemelor supuse rezolvării presupun colaborare şi cooperare şi toţi copiii, indiferent de dezvoltarea
intelectuală sau de vârstă, pot elucida o situaţie necunoscută spunându-şi părerile şi aplicându-le în
practică.

Bibliografie
Programa activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii
Revista învăţământul preşcolar nr ¾ din 2006
Cerghit Ioan - ,,Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă’’, E.D.P Bucureşti
Metode didactice şi tehnici interactive de instruire’’ C.C.D.,Suceava, 2005
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Managementul situațiilor de discriminare
Barta- Mihaly Melinda
Școala Gimnazială „Emil Isac”, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
ontrar opiniei unor persoane, responsabilitatea pentru calitatea educației și a
succesului școlar le revine nu doar cadrelor didactice, ci și părinților elevilor.
Atunci când școala, familia și comunitatea conlucrează, beneficiarii direcți sunt
elevii. Parteneriatele familie-școală-comunitate ajută în primul rând profesorii în derularea
actului educațional, însă îi antrenează și pe părinți la participarea creării mediului potrivit în
care copilul lor, elevul să se dezvolte. Astfel, colaborarea școală-familie-comunitate devine
foarte importantă, deoarece tocmai prin această colaborare se creează climatul de siguranță,
mediul propice în care elevii se pot dezvolta și sunt sprijiniți din toate punctele de vedere. Acest
parteneriat nu poate fi privit ca unul opțional, părinții și comunitatea trebuie să înțeleagă
necesitatea existenței unei comunități de suport pentru elevi. Această comunitate de suport,
din păcate, în unele situații nu funcționează, din diverse motive: fie părinții nu au timpul
necesar, fie nu sunt interesați, fie unii dintre ei sunt marginalizați datorită etniei, religiei sau
apartenenței politice. Astfel, cadrele didactice trebuie să lupte pentru o colaborare fructuoasă
între toate elementele care îi pot ajuta pe elevi să se dezvolte atât personal, cât și din punct de
vedere profesional.

C

Potrivit DEX, cuvântul „discriminare” semnifică o „deosebire, distingere efectuată între
mai multe elemente. Politică prin care un stat sau o categorie de cetățeni ai unui stat sunt lipsiți
de anumite drepturi pe baza unor considerente neîntemeiate.”1
Articolul 7 din legea 274 din 2004 specifică faptul că “Drepturile copilului prevăzute
de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nici o discriminare, indiferent de rasă,
culoare, sex, limbă sau religie, opine politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică
sau origine socială, de situaţia materială, de gradul sau tipul unei deficienţe, de statutul la
naştere sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen al
copilului, ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie.”2
Datorită faptului că lucrăm cu copii provenind din diferite medii sociale, de etnii
diferite, am întâmpinat de nenumărate ori reticenţa unor părinţi faţă de unii copii din clasă, şi
chiar şi faţă de părinţii acestora. Educaţia părinţilor (formarea părinţilor) seminfică, aşa cum
specifica J. Lamb si W.A. Lamb (1978), o tentativă formală de creştere a conştiinţei părinţilor
şi de utilizare a practicilor parentale.3 Programele desfăşurate direct cu părinţii au specificitatea
lor, pentru că se adresează adulţilor şi urmăresc nu numai formarea unor valori, modele
acţionale şi atitudini, ci şi schimbarea acestora (Boutin, During, 1994).4
Obiectivul principal pentru elaborarea unui program de formare pentru părinţii elevilor
din clasa la care lucrăm ar fi diminuarea, sau dacă ar fi posibil, chiar eliminiarea, fenomenului
1

http://dexonline.ro/definitie/discriminare (vizualizat la data de 08.11.2015.)
http://salvaticopiii.ro/upload/p00030007_Raport%20de%20monitorizare.pdf (vizualizat la data de 08.11.2015.)
3
Lamb, J., Lamb, W.A. (1978). Parent Educationa and Elementary counseling. New York: Human Science
Press.
4
Boutin, C., During F. (1994). Les interventions aupres des parents. Paris: Editura Privat.
2
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de discriminare. Motivul pentru care am implementa acest program ar fi faptul că ne-am dori
ca şi părinţii să înţeleagă faptul că suntem cu toţii egali, indiferent de etnie, sex, religie sau
situaţie materială.
Programul ar începe la mijlocul lunii noiembrie, la două luni după începerea anului
şcolar şi s-ar desfăşura pe o durată de 10 săptămâni, întâlnirile fiind programate odată la două
săptămâni în funcţie de programul părinţilor implicaţi. Acesta s-ar numi: E.G.A.L.I. acronim
al denumirilor celor 5 întâlniri cu părinţii.

Eu şi familia mea
Prima întâlnire s-ar desfășura în clasa unde lucrăm cu elevii, într-o după masă. Am
aranja scaunele sub forma unui cerc închis, unde toţi participanţii la discuţie (atât părinţii
români, cât şi părinţii de altă etnie) ar putea să se vadă şi să interacţioneze. Cercul ar fi primul
simbol care ar sugera faptul că suntem cu toţii egali, având aceleaşi drepturi. Prima întâlnire ar
începe cu o urare de bun venit după care ne-am prezenta cu toţii, după care ar urma ca părinţii
să completeze un chestionar referitor la familia lor în relaţie cu alte familii ale societăţii,
percepţii asupra diferitelor aspect legate de viaţa cotidiană, incluzând şi aspectele legate de
etnii diferite şi discriminare. Toate acestea s-ar chestiona fără a le pune întrebări foarte
personale, doar pentru a afla o parte din background-ul lor familial şi percepţiile lor. Discuţiile
despre familii, la modul general (la care se doreşte ca toţi părinţii să participle activ) şi despre
propria familie (urmând să participle activ doar părinţii care doresc) au ca obiectiv cunoaşterea
reciprocă şi prin aceasta, dezvoltarea unei relaţii de încredere atât între părinţi, cât şi între
părinţi şi moderatoarea discuţiilor, învăţătoarea.

Generalităţi despre discriminare
În cadrul celei de-a doua întâlniri, se va face un brainstorming referitor la problematica
discriminării. După discuţiile preliminare, va urma o scurtă prezentare despre discriminare, ce
este ea, cum se manifestă, care sunt tipurile de discriminare şi unde întâlnim acest fenomen.
După prezentarea teoretică se va face un joc de rol, părinţii vor fi grupaţi prin metoda jocurilor
sociometrice (în funcţie de culoarea părului, înălţime, culoarea hainelor purtate, etc.), în 3 sau
4 grupe, în funcţie de numărul acestora. Fiecare grupă va fi împărţită în două: discriminatorii
şi cei discriminaţi. Situaţiile vor fi date, iar discriminatorii vor avea o atitudine discriminatorie
faţă de cei discriminaţi. Cei discriminaţi trebuie să adopte o poziţie corectă, să se apere, fără
însă a fi agresivi. La sfârşitul jocului de rol, părinţii, împreună cu moderatoarele trebuie să
discute temele fiecărei echipe, discuţiile având ca scop conştientizarea discriminării, atât din
punctul de vedere al discriminatorilor, cât şi din punctul de vedere al celor discriminaţi.

Asemănări şi deosebiri
În cadrul celei de-a treia întâlniri, părinţii vor fi rugaţi să găsească, în perechi, în primul
rând o prejudecată referitoare la români, rromi şi maghiari, ca apoi să găsească trei caracteristici
pozitive şi trei caracteristici negative pentru aceste naţiuni. După discutarea acestora, în a doua
parte a acestei întâlniri s-ar viza căutarea anumitor asemănări şi deosebiri între etniile
convieţuitoare din România, fără a cataloga sau a se gândi la prejudecăţi. După discutarea, pe
grupe, a asemănărilor şi diferenţelor între naţiuni, se va discuta liber despre acestea, însă şi
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despre prejudecăţi, care de cele mai multe ori sunt nefondate, sau sunt mult prea generalizate,
ele aplicându-se la unele categorii de oameni dintr-o naţiune, însă nu la toţi.

Legături
A patra întâlnire ar viza crearea unor punţi de legătură între părinţii de diferite etnii.
Acest lucru s-ar axa pe scoaterea în evidenţă a caracteristicilor pozitive ale fiecăruia. S-ar lucra
pe grupe, părinţii primind fluturaşi cu anumite situaţii de criză pe care ar trebui să le rezolve
împreună, doar cu ajutorul celorlalţi părinţi din grupă. Astfel, s-ar crea punţile de legătură între
diferitele meserii, cunoştinţe pe care le au părinţii şi majoritatea ar conştientiza importanţa
convieţuirii şi a aprecierii celorlalţi, indiferent de etnia acestora.

Împreună reuşim
Ultima întâlnire ar fi o întâlnire mai puţin formală şi s-ar baza pe o interrelaţionare a
părinţilor. Această întâlnire ar avea loc pe 18 decembrie, Ziua Minorităţilor Naţionale din
România. Începutul întâlnirii ar fi o scurtă discuţie despre tot ceea ce s-a parcurs la cursurile
anterioare, după care ar urma completarea unui chestionar referitor la familia lor în relaţie cu
alte familii ale societăţii, percepţii asupra diferitelor aspect legate de viaţa cotidiană, incluzând
şi aspectele legate de etnii diferite şi discriminare. Acest chestionar ar însemna rezultatul
cursului, feed-back-ul oferit moderatoarelor în privinţa întâlnirilor efectuate. Din acesta ar
reieşi cu siguranţă modificarea atitudinilor părinţilor faţă de ceilalţi, dar şi gradul de diminuare
a fenomenului discriminării. Timpul rămas după completarea chestionarului ar fi un moment
propice pentru discuţii între părinţi referitor la unele obiceiuri de sărbători, sărbătoarea naşterii
Domnului la diferite etnii sau orice alte discuţii care ar putea duce la apropierea acestora.
Programul prezentat ar putea fi continuat şi în al doilea semestru al anului şcolar, dacă
se evidenţiază utilitatea lui. În decurs de un an părinţii ar putea deveni mai apropiaţi, fapt care
implicit ar creşte implicarea lor în activităţile comune propuse elevilor şi părinţilor.

Bibliografie:
Boutin, C., During F. (1994). Les interventions aupres des parents. Paris: Editura Privat.
Lamb, J., Lamb, W.A. (1978). Parent Educationa and Elementary counseling. New York:
Human Science Press.
http://dexonline.ro/definitie/discriminare (vizualizat la data de 08.11.2015.)
http://salvaticopiii.ro/upload/p00030007_Raport%20de%20monitorizare.pdf
data de 08.11.2015.)
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Educaţia ecologică prin şi pentru natură
Prof. înv. primar Brătăşanu Daniela
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Craiova
atura‚ care este un bun al tuturor şi din care facem parte, nu trebuie numai
cunoscută, ci mai ales protejată. Cu cât o cunoaştem mai mult, cu atât
înţelegem mai bine necesitatea conservării ei. Ocrotirea naturii, păstrarea
echilibrelor biologice din ecosisteme trebuie să constituie o preocupare a fiecarui om, începând
încă de la vârste fragede. Particularităţile de vârstă ale elevilor din clasele I-IV permit formarea
şi dezvoltarea la aceşti elevi a conştiinţei ecologice şi, implicit, a unui comportament adecvat.
Copilul manifestă o curiozitate senzorială în plină dezvoltare şi, dacă ştim să–i prelungim
această curiozitate, ea devine suportul dorinţei de cunoaştere.

N

Obiectivele specifice educaţiei ecologice pot fi :
- să formeze generaţii de oameni cu o sănătoasă conştiinţă etică referitoare la apărarea
şi conservarea mediului;
- să creeze unele concepţii şi convingeri pentru generaţia actuală şi, mai ales,
generaţiile următoare de a schimba progresiv actuala tehnologie poluantă cu un ansamblu de
activităţi umane nepoluante;
- să sesizeze că raţionalitatea omenirii înseamnă şi raţionalitatea în raport cu propriul
mediu de viaţă.
Obiectivele mai sus menţionate ar avea ca finalităţi :
- înţelegerea naturii complexe, a mediului pentru o utilizare prudentă şi raţională a
resurselor acestora;
- formarea unei conştiinţe ecologice;
- cooperarea pentru conservarea şi ameliorarea mediului.
Educaţia ecologică este oportună şi, cu cât este începută de la o vârstă cât mai fragedă,
cu atât are şanse mai mari de reuşită. O condiţie esenţială a realizării acestei educaţii ecologice
este ca ea să se conceapă în natură şi pentru natură.
Antrenând elevii (în timpul liber) în diverse acţiuni : excursii, acţiuni practice de
plantare şi îngrijire a pomilor şi a florilor, de curăţare a spaţiilor verzi şi de înreţinere a acestora,
hrănirea păsărilor pe timp de iarnă, am realizat o dezvoltare a spiritului de iniţiativă, a
deprinderilor de cercetare, a răspunderii pentru lucrul făcut, a curiozitaţii.
Cu fiecare prilej, în şcoală sau în afara ei, noi am fost preocupaţi să inducem elevilor
concepţia că omul nu are dreptul să distrugă o specie animală sau vegetală, altfel spus: << Dacă
iubeşti natura, imit-o, nu ţi-o însuşi !>>.
Pentru a ajunge mai uşor la sufletul elevilor şi pentru a le prezenta urmările tragice ale
distrugerii naturii, putem apela la povestirea „Primăvara tăcută” de Rachel Carson, povestire
alarmantă în legătură cu poluarea. Mai târziu cu, 15-20 de ani, povestea ei devenea o
îngrozitoare realitate în multe locuri ale lumii.
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„A fost odată un oraş în care toate vieţuitoarele păreau să trăiască în armonie cu cele
din jur. Oraşul se afla în mijlocul unor ferme prospere, cu lanuri cu grâne şi dealuri, cu livezi
unde primăvara nori albi de flori erau purtaţi de vânt peste câmpurile verzi. Toamna stejarii,
arţarii şi mestecenii dădeau la iveală o revărsare de culori, care se învăpăiau şi licăreau peste o
perdea de conifere. Atunci, vulpile urlau pe dealuri şi cerbul străbătea tăcut câmpurile, pe
jumătate ascuns în ceţurile dimineţilor de toamnă.
În lungul drumurilor, dafinul şi aninul, ferigile mari şi florile sălbatice încântau ochiul
călătorului tot timpul anului ...
Apoi, o stranie nenorocire s-a furişat în regiune şi totul a început să se schimbe. O vrajă
diavolească s-a instalat în aşezare; boli misterioase au măturat stoluri de păsări, vite şi oi s-au
îmbolnăvit şi au murit. Pretutindeni plutea umbra morţii ...
Nici o vrajă, nici o acţiune duşmănoasă nu redusese la tăcere viaţa, în această lume
îndurerată. Omul o făcuse ...’’
Oraşul acesta nu există în realitate, dar se poate afla cu uşurinţă într-o mie de părţi ale
lumii.
Copiii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu condiţia să respecte natura. Aceasta
înseamnă s-o priveşti ca un adevărat ecolog – cetăţean ce doreşte nu o natură strivită, cu gândul
refacerii ei, ci conştient că apără şi conservă una din bogăţiile cu care noi, românii, ne mândrim.
Şi dacă vrem cu adevărat să fim prieteni ai naturii, s-o invităm la noi acasă.
Cunoaşterea şi ocrotirea naturii începe cu floarea de la fereastră, cu canarul sau
pisicuţa, căţeluşul sau pasărea pe care nu trebuie s-o rănim, ci să-i oferim câteva firimituri de
pâine.
Nu mila de vieţuitoare, ci respectul este necesar unei adevărate prietenii, convingerea
că totul în natură este folositor, noţiunea de dăunător a inventat-o omul ce cunoaşte, dar nu
recunoaşte lanţul trofic .
În consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre natură din cadrul lecţiilor de ştiinţe cunoaşterea mediului, lecţii în care noi am introdus noţiuni de ecologie, am iniţiat un joc
didactic. Am distribuit elevilor cartonaşe cu imagini ale diferitelor vieţuitoare şi plante învăţate
şi neînvăţate. Le-am dat ca sarcină să formeze lanţuri trofice :
a) varză – iepure – lup;
b) grâu – pâine – om;
c) frunze - omidă – păsărele;
d) planta de cartof – gândacul de Colorado;
e) porumb – porc – om.
Câştigă elevul care termină primul de ordonat corect simbolurile.
Conştiinţa unui copil, atunci când încearcă să înţeleagă şi să determine relaţia dintre el
şi natura vie, să rezolve conflicte extrem de intime, se evidenţiază în acţiunea sa de decizie : a
rupe sau nu o plantă, a ucide sau nu o insectă....
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La vârsta micii şcolarităţi, jocul didactic, folosit cu pricepere, antrenează funcţiile
fiziologice şi cele psihice ale elevului. Elevul devine mai curajos, capătă încredere în
capacităţile sale, are mai multă siguranţă în răspunsuri, activitatea didactică devine atractivă şi
flexibilă. Preocuparea noastră a fost ca elementele de joc introduse în activităţi să nu devină
preponderente, sarcinile instructive şi educative au fost îmbinate armonios cu elementele de
joc, cu elemente practice. Prin intermediul jocului, elevul ia contact cu alţi elevi, se obişnuieşte
să ţină seama de punctul de vedere al altora.
Învăţându-l pe elev cum să observe lumea înconjurătoare, cum să mănuiască materialul
biologic şi să interpreteze ştiinţific fenomenele naturii, el învaţă să cunoască natura, să o
preţuiască şi să o ocrotească.
Disciplina ,,Ştiinţe’’ contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere, la stimularea
interesului pentru cunoaşterea ştiinţifică a naturii, integrează elementele de biologie, fizică,
chimie, ecologie. Cunoştinţele, priceperile şi deprinderile se transmit şi se formează în toate
orele, interdisciplinar dintr-un an şcolar.
În vederea dezvoltării gândirii ecologice a elevilor, chiar la vârsta micii şcolaritaţi, se
pot adresa întrebări - problemă, cum ar fi : ,,Ce credeţi că s-ar putea întâmpla dacă ar dispărea
toate ciocănitorile?’’. Prin raţionamente simple, elevii îşi dau seama că ar creşte mult numărul
insectelor dăunătoare care ar pune în pericol copacii.
În zilele noastre între dezvoltarea societaţii omeneşti şi protecţia mediului există o
contradicţie care devine din ce în ce mai accentuată; dezvoltarea societaţii nu se poate opri, iar
deteriorarea mediului nu poate continua; se impune astfel găsirea unor soluţii pentru protecţia
mediului şi existenţa vieţii pe TERRA.
Se poate lansa spre dezbatere la nivelul clasei de elevi o problemă cum ar fi : ,,De ce
se vorbeşte din ce în ce mai mult despre distrugerea mediului şi necesitatea protecţiei
acestuia?’’. Este bine, ca noi, învăţătorii să dirijăm observarea sistematică a materialelor
expuse în faţa clasei, prin întrebări, ca de exemplu : ,,Care sunt activităţile umane care duc la
poluarea mediului (încărcarea cu substanţe toxice )?’’; ,,Care sunt efectele poluării aerului
asupra pădurilor?’’; ,,Cum arată o pădure care se găseşte în apropierea unei uzine chimice, care
aruncă (emană) în aer substanţe toxice?’’; ,,Cum sunt frunzele arborilor?’’; ,,Ce se întâmplă
cu animalele din aceste păduri?’’; ,,La ce duce tăierea necontrolată a pădurilor?’’; ,,Cine poate
polua apele ?’’; ,,Ce efecte are poluarea apelor?’’; ,,De ce nu se mai găsesc peşti în apele în
care s-au produs deversări petroliere?’’; ,,Cum arată un oraş poluat?’’; Ce aspect au arborii de
pe marginea străzilor circulate intens?’’ etc.
Concluzia posibilă din acest dialog subliniază următorul aspect:”substanţele dăunătoare
rezultate din unele activităţi umane (industrie, agricultură, transporturi etc) pot duce la
distrugerea mediilor de viaţă şi a vieţuitoarelor din acestea’’.
Concluzia temei este că stă în puterea noastră să apărăm viaţa pe Pământ.
Ştiind că elevii călătoresc la sfârşitul de săptămână şi în vacanţe este important să
cunoască dar mai ales să respecte regulile de comportare în natură. Noi, învăţătorii, avem
datoria de a le transmite aceste reguli :
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- Colectarea plantelor trebuie să fie făcută numai cu anumite măsuri de precauţie, pentru
a nu provoca sărăcirea florei unei regiuni, prin dispariţia speciilor rare sau mai sensibile. Este
bine ca elevii să cunoască şi să respecte plantele ocrotite prin lege cum ar fi : floarea de colţ,
papucul doamnei, sângele voinicului, bujorul românesc, laleaua pestriţă etc; să nu se distrugă
puieţii de arbori, arborii tineri sau crengile şi să se evite vătămarea trunchiului arborilor căci
orice leziune a scoarţei poate constitui o cale de pătrundere a unei boli care duce la scăderea
vitalităţii arborilor;
- Trebuie evitate orice prejudicii aduse faunei. Multe animale au un rol important în
asigurarea echilibrului biologic al ecosistemului.
Elevii pot contribui la unele acţiuni de ocrotire a speciilor de vânat sau a unor păsări
folositoare.
Noi, am observat că elevii îşi formează convingeri trainice cu privire la necesitatea
protejării naturii şi mediului ambiant numai atunci când se porneşte de la exemple concrete,
pozitive sau negative, luate din orizontul local.
Bibliografie:
1. Cerghit Ioan - ,,Metode de învăţământ’’, Bucureşti, E.D.P. –1980;
2. Ionescu Al., Săhleanu V., Bândiu C. - ,,Protecţia mediului înconjurător și educaţia
ecologistă’’, Bucureşti, Editura Ceres, 1989;
3. Mărgineanu Laura - ,,Plantele verzi și rolul lor în natură’’, Bucureşti, Editura Ştiinţifică și
Enciclopedică, 1977;
4. Tufescu V., Tufescu M. - „Ecologia și activitatea umană”, Bucureşti, Editura Albatros,
1981;

Revista şcolară, mijloc de dezvoltare a personalităţii elevilor
”PE ARIPILE GÂNDULUI” - REVISTA CLASEI
Prof. înv. primar Chiţescu Daniela
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Galaţi

A

rgument: Orice lucru pe care îl facem, îl facem mai întâi în gând şi apoi îl
trecem în cuvânt şi faptă.
Noi am visat,
am cutezat
şi ...
am reuşit!

Cutezând, am săpat la rădăcina unui gând şi astfel acesta a prins formă şi culoare.
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Ideea realizării unei reviste a clasei s-a născut din dorinţa de a aşterne pe hârtie
gânduri, timide uneori, de a „vorbi” altora despre preocupările şi realizările din viaţa de şcolar;
din dorinţa de a încuraja tinere talente, din nevoia de a stimula interesul pentru literatură, artă
şi tot ceea ce e frumos; din necesitatea de a promova spiritul de echipă, dar şi de a încuraja
competiţia şi asumarea de responsabilităţi, abordările bazate pe iniţiativă şi imaginaţie; din
dorinţa de a folosi în mod plăcut şi util timpul liber.
Antrenarea elevilor în redactarea unei reviste şcolare e un prilej de formare a exigenţei
celor mici, de bucurie a unei munci împlinite. Fantezia, naturaleţea, inocenţa celor consemnate,
seriozitatea, perseverenţa, spiritul critic şi autocritic, toate la un loc dau valoare muncii
meticuloase de scriitor, fotograf, pictor, tehnoredactor… Toate se îmbină armonios şi formează
abilităţi. Orice înfiripare de speranţă, clădită pe muncă de documentare, selectare, prezentare
îşi pune amprenta pe formarea copilului. Încununarea cu aplauze spontane a valorii bucură
sufletele celor din triunghiul educativ: copil, dascăl, părinţi.
De ce „PE ARIPILE GÂNDULUI”?
Pentru că:
Zilnic călătorim spre cele mai îndepărtate tărâmuri, tărâmuri unde tot ceea ce vrem se
îndeplineşte, unde nu există eşec, unde totul este bine şi frumos, unde prietenii ne sunt alături
mereu, unde fiecare clipă este cea mai fericită din viaţa noastră şi unde am vrea să fim tot
timpul.
Pentru că:
“Suntem ceea ce gândim, tot ceea ce suntem ia naştere din gândurile noastre, cu
gândurile noastre construim lumea!”
Pentru că:
Fiecare dintre noi suntem datori acestei lumi cu ceva. Şi astfel ia naştere revista clasei.
Filele revistei deschid lumea gândurilor, a emoţiilor, a amintirilor, speranţelor şi năzuinţelor
elevilor.
Pentru că:
A gândi înseamnă a crea.
Scopul proiectului: Formarea şi dezvoltarea comportamentului liberei exprimări, crearea unui
spaţiu de exprimare şi de exersare a înclinaţiilor elevilor specifice unei reviste şcolare,
contribuţii la dezvoltarea unei culturi democratice în şcoală.
Obiective:
1. Crearea unui mecanism de informare a elevilor şi comunităţii cu privire la evenimente
şi aspecte generale legate de şcoală şi comunitate;
2. Stimularea imaginaţiei şi creativităţii elevilor;
3. Identificarea şi dezvoltarea unor aptitudini jurnalistice şi literare ale elevilor;
4. Publicarea unor creaţii ale elevilor realizându-se astfel şi evaluarea activităţii creative
a copiilor;
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5. Dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă;
6. Dezvoltarea spiritului de iniţiativă;
7. Dezvoltarea capacităţilor de prelucrare a informaţiei, de exprimare scrisă şi de
argumentare a opiniilor;
8. Dezvoltarea unei culturi democratice în şcoală prin participarea elevilor la luarea
deciziilor, prin informare şi responsabilizare;
9. Asumarea de responsabilităţi în organizarea unor activităţi extraşcolare.
10. Folosirea în mod plăcut şi util a timpului liber;
Durata:
Revista „PE ARIPILE GÂNDULUI” nr.1 pentru anul şcolar 2012-2013 cu apariţie în
septembrie 2013
Revista „ PE ARIPILE GÂNDULUI” nr.2 pentru anul şcolar 2013-2014 cu apariţie în
septembrie 2014
Revista „ PE ARIPILE GÂNDULUI” nr.3 pentru anul şcolar 2014-2015 cu apariţie în
septembrie 2015
Revista „ PE ARIPILE GÂNDULUI” nr.4 pentru anul şcolar 2015-2016 cu apariţie în
septembrie 2016
Parteneri: S.C.GRAFPRINT S.R.L., S.C.EUXIN S.R.L.
Grupul ţintă: Elevii din clasele I – IV, cadrele didactice ale şcolii; părinţii;
Resurse: a) umane: elevi, cadre didactice, comunitatea locală
b) materiale: calculator, copiator, aparat foto, consumabile etc.
Rezultate aşteptate:
-

Fiecare număr al revistei tipărit în câte 100 de exemplare;

-

Elevi şi părinţi mai informaţi despre activitatea şcolii, a clasei şi despre educaţie;

-

Spirit de echipă dezvoltat;

-

Mărirea gradului de respect din partea părinţilor faţă de şcoală;

-

Depistarea unor talente în jurnalistică şi literatură;

-

Valorificarea aptitudinilor, a vocaţiei, a talentului;

-

Stimularea capacităţilor creatoare şi a stilului participativ;

-

Încurajarea competiţiei;

-

Asumarea de responsabilităţi.

Diseminarea informaţiei: comisii metodice; schimburi de experienţă; activităţi extraşcolare;
concursuri ale revistelor şcolare.
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Plan de activităţi:
Durata

Durata

Durata

Durata

Revista nr. 1

Revista nr. 2

Revista nr. 3

Revista nr. 4

Ianuarie
2015

Ianuarie
2016

Martie 2014

Martie 2015

Martie 2016

Aprilie-mai
2014

Aprilie-mai
2015

Aprilie-mai
2016

Iunie 2014

Iunie 2015

Iunie 2016

August 2013

August 2014

August 2015

August 2016

Nr. Activitatea
1

- Crearea grupului de
elevi şi care vor
constitui
„nucleul”
revistei.
-Stabilirea colectivului
de redacţie.

Ianuarie 2013 Ianuarie 2014

-Delimitarea responsabilităţilor
2

- Întâlnire pregătitoare.
Discuţii cu realizatorii Februarie
revistei
şcolii 2013
“Împreună”

3

- Elaborarea planului
revistei. - Structurarea
pe domenii şi teme.
Martie 2013
- Consultări asupra
planului revistei

4

-Redactarea articolelor
Aprilie-mai
şi
a
materialelor
2013
iconografice

5

- Selectarea articolelor
şi a materialelor pe
Iunie 2013
domenii şi secţiuni.
- Ilustrarea revistei

6

- Tehnoredactarea şi
corectara materialelor.
- Stabilirea formatului
revistei

7

Tipărirea revistei

Septembrie
2013

Septembrie
2014

Septembrie
2015

Septembrie
2016

8

Lansarea revistei

Octombrie
2013

Octombrie
2014

Octombrie
2015

Octombrie
2016

9

Promovarea revistei
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11

Evaluarea activităţilor Decembrie
şi a revistei
2013

Decembrie
2014

Decembrie
2015

Decembrie
2016

Evaluare: portofoliul proiectului; chestionare de evaluare la final; interviuri
Primul număr al revistei, editat în septembrie 2013, s-a concretizat printr-o diversitate
de subiecte prezentate sub generice ca: “ La început de drum”, “Să ne cunoaştem”, “Pe firul
amintirilor”, “Cum a fost în clasa I”, “Performanţe”, “Dorinţe, aşteptări, cerinţe”.
Al doilea număr, editat în septembrie 2014, a fost, de asemenea, bogat şi variat. „Stropi
de vis şi culoare”, „Din proiectele şi activităţile noastre”, „Visuri şi împliniri”, „Funny IQ
Test” şi „Pagina părinţilor” au fost titlurile sub care elevii şi-au manifestat creativitatea.
Formele sub care s-au prezentat aceste subiecte au îmbrăcat diferite forme: texte
literare, proverbe, ghicitori, probleme distractive, desene, poezii, curiozităti. Prin abordarea
unor teme diverse s-a realizat şi o legătură practică între diferitele obiecte de învăţământ:
literatură, ştiinţe, matematică, educaţie civică , educaţie plastică, abilităţi practice.
În încheiere, promitem că vom gândi şi vom regândi mereu conţinutul revistei pentru a
o face din ce în ce mai bună. Revista « Pe aripile gândului» şi colectivul clasei a III-a B,
Şcoala « Ştefan cel Mare » Galaţi urează tuturor prietenilor ei visuri îndrăzneţe şi
posibilitatea realizării lor, inspiraţie, talent, creativitate şi fericirea împlinirii visurilor.
Viaţa este o Poveste, şi trebuie să ai în vedere că ceea ce este foarte important nu este
lungimea, ci mai ales valoarea ei.
Convingerea noastră este că orice gând creator este o formă de supravieţuire în timp,
deci…cititorule, de astăzi sau de mâine, lasă-te purtat pe aripile gândului, deschide revista şi
vei găsi un semn al trecerii noastre prin această lume!
Responsabil proiect: Prof. înv. primar Daniela Chiţescu, Şcoala Gimnazială „Ştefan cel
Mare” Galaţi
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Creativitate şi dinamism în orele de educaţie civică
Prof. înv. primar Cîrstocea Ecaterina
Şcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe”- Craiova
e-a lungul timpului, mulţi învăţaţi ai vremii au fost preocupaţi de promovarea
noului în didactică, urmărindu-se utilizarea ideilor novatoare şi eludarea a tot
ceea ce s-a considerat desuet.

D

Realizarea competenţelor la disciplina educaţie civică este o adevărată provocare
pentru dascăl, solicitându-l să dea dovadă de creativitate în proiectarea şi realizarea lecţiei
pentru a forma la elevi convingeri morale, deprinderi de conduită civică, trăsături pozitive de
caracter.
Consider că educaţia civică nu poate fi impusă în mod autoritar, prin intermediul unor
percepte, dispoziţii sau indicaţii.Trebuie să i se ofere elevului posibilitatea de a ridica probleme,
de a-şi exprima punctul de vedere, de a participa în mod real la construirea noţiunilor,
conceptelor, ideilor. In acest context, accentul nu trebuie să cadă pe transmiterea cunoştinţelor
gata confecţionate şi solicitarea reproducerii lor, ci pe formarea unor atitudini critice, reflexive,
pe dezvoltarea capacităţii de dialog şi cooperare, pe cultivarea respectului faţă de sine şi faţă
de ceilalţi.
Se poate ajunge la aceste rezultate prin încurajarea independenţei în exprimarea ideilor,
prin antrenarea în discuţii colective, prin stimularea creativităţii individuale şi în grup, prin
alternarea formelor de organizare, prin utilizarea în mai mare măsură a simulării în prezentarea
de stări, situaţii problematice, soluţii, relaţii, conduite, acţiuni, prin crearea unui climat de
încredere prin utilizarea aprecierii stimulative, în concluzie, prin transformarea elevului în
participant activ şi creativ la propria formare.
Pentru a menţine în permanenţă trează atenţia elevilor şi pentru a-i determina să
participe activ, trebuie ca fiecare lecţie să aducă un element de noutate, fie în abordarea
învăţării, fie în modul original de combinare a metodelor, mijloacelor, formelor de organizare,
fie în declanşarea unor relaţii optime între activitatea de predare şi cea de învăţare.
În continuare voi veni cu câteva sugestii privind desfăşurarea orelor de educaţie civică,
pentru a ilustra cele afirmate mai sus.
La tema „Proprietatea şi atitudinea faţă de lucruri”, elevii trebuie ajutaţi să înţeleagă
adevarata valoare a lucrurilor, perisabilitatea lor în raport cu valorile umane.
Jocul „Motor,acţiune!” îi pune pe elevi în situaţia de a lua hotărâri, bazându-se pe
propria judecată, fără a se consulta cu alte persoane. Iată cum se desfăşoară jocul. Elevii sunt
„actori” pregătiţi să dea o probă de film. În momentul în care se află în faţa juriului, elevului i
se expune o situaţie de viaţă şi la semnalul „Motor,acţiune!”el este îndemnat să-şi joace rolul
continuând acţiunea.
Voi prezenta câteva dintre rolurile propuse :
♦ Mihai se întoarce acasă şi găseşte maşinuţa preferată, stricată de fratele său. Atunci,
Mihai...
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♦ Întorcându-se seara acasă, Cristi găseşte pe treptele blocului în care locuieşte un
portofel cu acte şi bani. Cristi ...
♦ Sora lui Ionuţ a economisit bani să-şi cumpere o carte de care avea nevoie la facultate.
Ea s-a dus în oraş să-şi cumpere cartea, dar pe drum banii i-au fost furaţi. Plângând, ea se
întoarce acasă şi-i relatează fratelui ei întâmplarea. Ionuţ ...
Elevii din juriu vor face aprecieri asupra fiecărui „actor” (talent şi comportament civic).
În cadrul temei „Persoana mea: a gândi, a voi, a simţi a face” care urmăreşte formarea
capacităţii de a identifica şi rezolva situaţii ce impun manifestarea trăsăturilor morale, se
propune, de exemplu, elevilor să continue următoarea povestire:
„Ieri mă aflam în parc împreună cu prietenul meu, Marius. Eram foarte veseli şi
discutam despre meci. La un moment dat, atenţia ne-a fost atrasă de ţipătul unui copil. Am
privit în direcţia din care venea acesta şi am văzut doi băieţi, unul de vârsta noastră şi altul mai
mic, încleştaţi într-o luptă crâncenă. Atunci, eu....”
Se cere elevilor rezolvarea acestei situaţii în mod individual, fără a se sugera vreo
soluţie. Se citesc compunerile şi se organizează o dezbatere, elevii aducând argumente pro şi
contra soluţiilor găsite de colegii lor.
La tema „Persoanele din jurul meu”, elevii trebuie să înţeleagă esenţa socială a fiinţei
umane, nevoia de celălalt, să-şi analizeze conduita proprie în raport cu ceilalţi, să îmbine
cunoaşterea de sine cu imaginea altora despre sine.
Propun următorul demers didactic: elevii sunt organizaţi pe grupe. Pe un bileţel, fiecare
copil îşi scrie părerea despre propria personă, iar pe altul, numele. Biletul cu numele circulă pe
la toţi elevii din grupă pentru a-şi spune părerea despre colegul respectiv, fără a se semna. În
final se confruntă părerea colegilor cu părerea personală.
La aceeaşi temă se poate realiza un joc deosebit de atractiv, dar şi instructiv. Acest joc
propune elevilor să sondeze cu sinceritate în adâncul fiinţei lor şi să-şi facă o autocaracterizare,
cât mai sinceră şi mai concisă. Iată cum se desfăşoară: fiecare elev construieşte un avion din
hârtie. Pe partea interioară a aripilor scrie două-trei calităţi ce-l definesc. La un semnal elevii
aruncă avioanele în ce direcţie doresc. Apoi fiecare copil „culege” câte un avion, încercând să
afle, potrivit autocaracterizării, cui aparţine.
Se acordă premii: celei mai fidele, celei mai acide, celei mai hazlii autocaracterizări.
În cadrul temei „Noi şi celelalte vieţuitoare. Atitudinea noastră faţă de plante şi
animale” se poate folosi jocul de rol. Elevii sunt împărţiţi în grupe inegale ca mărime, potrivit
scenetelor propuse. Iata ce trebuie să interpreteze:
Grupa I: Un copil aflat singur acasă, îşi invită prietenul pe la el şi împreună se joacă
prin grădină, călcând în picioare florile plantate cu grijă de bunica.
Grupa II: Câţiva copii, plimbându-se pe stradă găsesc un câine bolnav. Copiii îl
îngrijesc. Câinele devine prietenul copiilor.
Grupa III: Nişte băieţi prind o pisică şi încep să o chinuiască. În ajutorul pisicuţei vine
o fetiţă. Băieţi devin agresivi. Câţiva adulţi privesc nepăsători.
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Fiecare grup are la dispoziţie timp să-şi pregătească „scenariul” şi dialogul. Fiecare
„actor” este ajutat de către învăţător să înţeleagă nu numai comportamentul şi conduitele proprii
ci şi pe ale celorlalţi. Se sugerează elevilor să acorde importanţă sporită dialogului cu fiinţele
necuvântătoare.
Consider aceste jocuri de rol deosebit de importante deoarece îi pun pe elevi în situaţia
de a relaţiona, îi activează din punct de vedere cognitiv, afectiv şi motric-acţional. Dramatizarea
este o metodă eficientă de formare a convingerilor, a atitudinilor şi a comportamentului.
Tema „Trăsături morale ale persoanei” este una extrem de delicată, întrucât învăţătorul
trebuie să-i conducă pe elevi la înţelegerea esenţei normelor morale, a rolului lor în societate
şi să aducă în acelaşi timp argumente care să constituie pentru ei puncte de sprijin în rezolvarea
unor situaţii apărute în viaţa lor.
Următoarea activitate îşi propune să explice conţinutul noţiunilor de „bine” şi „rău”,
să prezinte modul în care copiii îşi pot manifesta solidaritatea faţă de ceilalţi, să explice de ce
este necesară sinceritatea în raporturile dintre oameni şi de ce minciuna alterează aceste
raporturi.
Activitatea poate fi concepută în două părţi. În prima parte, un grup de elevi realizează
dramatizarea unei povestiri:
„În clasa Iuliei este un copil sărac, Marius, care nu are bani să meargă la un spectacol.
Iulia se hotărăşte să-l ajute. Cere părinţilor preţul dublu al biletului, spunându-le că acesta este
preţul unui bilet. Dă banii doamnei învăţătoare, rugând-o să cumpere bilet şi colegului ei.
Marius se bucură foarte mult pentru că n-a mai fost niciodată la un asemenea spectacol. Mirată
că biletul costă atât de mult, mama Iuliei, întâlnind-o pe doamna învăţătoare o întreabă şi de
preţul acestui spectacol. Astfel află că fiica ei a minţit pentru a-şi ajuta un coleg. Gestul generos
al Iuliei, fusese însoţit de o minciună.”
Această dramatizare constituie suportul pentru partea a doua a activităţii, o dezbatere
între două grupe. Una dintre grupe trebuie să găsească argumente să o susţină pe eroina
scenetei, cealaltă grupă trebuie să combată comportamentul ei. Învăţătorul va stabili şi doi
moderatori care să antreneze grupele în discuţii „să le incite” şi să aplaneze situaţiile
conflictuale. Elevii trebuie încurajaţi să-şi exprime fără teamă punctul de vedere, să fie cât mai
deschişi şi să-şi susţină afirmaţiile prin argumente temeimice.
În acelaşi spirit ala antrenării elevilor în propria formare se poate realiza un ziar al
clasei, cu ştiri legate de viaţa elevilor. Ziarul are un colectiv de redacţie, stabilit prin votul
clasei, dar reporteri vor fi toţi elevii. Realizarea acestui ziar are drept scop cunoaşterea de către
membrii grupului a problemelor cu care se confruntă şi luarea unor decizii de corectare a
neregulilor constatate.
În încheiere pot să spun că, făcând apel la imaginaţie, dascălul îi poate face pe elevi să
conştientizeze importanţa lor ca indivizi în societate şi să-i determine să se implice, ca nişte
cetăţeni respectabili, în viaţa colectivităţii.
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Bucuria de a învăța la vârsta preșcolară mică - Dezvoltarea abilităților
socio-emoționale
Prof. înv. preșc. Dăncău Ionela Simona
Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Slatina
nvățarea timpurie este fundamentul pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi şi baza
bunăstării individuale, sociale, economice, baza dezvoltării durabile. De aceea,
învăţarea timpurie trebuie să fie şi motorul bucuriei de a învăţa care, la rândul ei,
conduce la construirea comunităţilor orientate spre a învăţa, comunităţi care dobândesc
capacitatea internă de a-ţi identifica şi rezolva problemele şi de a progresa, având ca scop
calitatea vieţii fiecărui individ, în toată complexitatea sa.

Î

În acest context, este important să reflectăm împreună şi să găsim pârghiile necesare
pentru a face din următoarele declaraţii practici uzuale:


Bucuria de a învăţa provine din experienţe personale de succes;



Jocul oferă copilului posibilitatea de a experimenta bucuria de a învăţa de timpuriu;



Bucuria de a învăţa înseamnă un mediu care îşi oferă libertatea de a explora;



Bucuria de a învăţa nu se asociază cu graba;



Bucuria de a învăţa este, de cele mai multe ori, o bucurie legată de un eveniment
aparent banal, împărtăşită cu ceilalţi;



Bucuria de a învăţa înseamnă contextualizare, învăţare cu sens;



Bucuria de a învăţa fuge de prelegerile lungi ale profesorului;



Bucuria de a învăţa apare în situațiile în care o sarcină de învăţare converge cu nevoile
şi interesele actorului învăţării.

Vârsta preșcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc însemnate
schimbări în viața afectivă a copilului. Emoțiile și sentimentele preșcolarului însoțesc toate
manifestările lui, fie că este vorba de jocuri, de cântece, de activități educative, fie de
îndeplinirea sarcinilor primite de la adulți.
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Ele ocupă un loc important în viața copilului și exercită o puternică influență asupra
conduitei lui.
Cercetările din domeniul psihologiei dezvoltării au dovedit faptul că nu este suficient
să dezvoltăm abilitățile intelectuale ale copiilor. Studii care au urmărit copii începând cu
primii ani de viață și până la vârsta adultă au indicat faptul că abilitățile copiilor de a-și
conștientiza trăirile emoționale, de a le gestiona în mod adecvat sau de a-și face prieteni, sunt
cel puțin la fel de importante ca si abilitățile intelectuale (inclusiv pentru reușita la școală).
Ce învață copiii? În cadrul interacțiunilor zilnice, copiii își dezvoltă și optimizează
abilitățile socio-emoționale. Ei învață:
• Abilități necesare pentru a lega prietenii (de ex. cum să se alăture altor copii care se joacă,
cum să ceară și să împartă jucăriile, cum să ofere ajutor altora, cum să își ceară scuze etc.);
• Să își înțeleagă emoțiile – să identifice și să numească emoțiile proprii și ale celorlalți, să le
lege de contextele în care apar în mod tipic (de exemplu bucuria la primirea unui cadou,
supărare atunci când ne doare ceva etc);
• Să își gestioneze furia (învățând să și-o conștientizeze și să folosească metode simple pentru
a și-o controla);
• Să își rezolve problemele apărute în interacțiunea cu ceilalți (să își definească problema,
să caute și să aleagă soluții adecvate).
Surprinzător, abilitățile socio-emoționale sunt un predictor mai bun al reușitei la
școală decât abilitățile intelectuale. De exemplu, copiilor le este mai dificil să învețe să
citească dacă se confruntă cu probleme care îi distrag de la activitățile clasei – dacă nu știu
să ceară ajutor, nu sunt capabili să urmeze instrucțiuni, dacă nu reușesc să se înțeleagă bine
cu cei din jur, sau să își exprime adecvat și să își gestioneze emoțiile negative.
Preșcolarii pot înțelege emoțiile exprimate de copiii de aceeași vârstă cu ei în timpul
unui contact social, ceea ce îi ajută în rezolvarea conflictelor. Apoi, preșcolarii sunt capabili
de implicare empatică în emoțiile celorlalți și își pot reda propriile emoții în diferite situații
sociale pentru a minimaliza efectele nesănătoase ale emoțiilor negative și pentru a împărtăși
emoțiile pozitive cu ceilalți.
Între 2 si 4 ani, copiii încep să vorbească despre propriile emoții. La această vârstă
identifică și diferențiază expresiile faciale ale emoțiilor de bază ( furie, tristețe, frică și
bucurie). Copiii, la această vârstă manifestă accese violente de furie și teama de separare.
Modul în care educatoarele reacționează la exprimarea emoțională a copiilor lor
determină exprimarea sau inhibarea emoțiilor viitoare ale acestora. Expresivitatea
emoțională a educatoarelor devine un model pentru copiii preșcolari, în ceea ce privește
exprimarea emoțională. Exemplu: Dacă educatoarea exprimă în mod frecvent emoții negative,
copiii vor exprima și ei aceste emoții, datorită expunerii repetate la acestea.
Modul în care adulții discută problemele legate de emoții poate transmite sprijinul și
acceptarea lor și poate contribui la conștientizarea de către copil a diferitelor stări emoționale
pe care le experimentează. Exemplu: Cadrele didactice care sunt adeptele ideii că emoțiile, în
special cele negative, nu trebuie discutate deschis pot induce copiilor ideea că emoțiile nu
trebuie exprimate, ceea ce afectează capacitatea de reglare emoțională a acestora.
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În faza în care copiii învață despre emoții și încă nu știu denumirea acestora am folosit
reflectarea sentimentelor. În acest sens, decât să înteb copilul cum se simte, răspunsul evident
al acestuia fiind “nu știu” am încercat să identific emoția copilului și apoi să o “traduc” acestuia
sub formă de întrebare sau afirmație. Ex: copilul spune: „Nu pot să mă dezbrac”, traducerea:
„Cred că ești agitat” sau „Ești supărat?”.
Am observat de-a lungul timpului că preșcolarii sunt mai preciși în denumirea
emoțiilor cu ajutorul etichetelor verbale decât cu ajutorul expresiilor faciale, în mod special
pentru frică și dezgust. Fără o etichetă verbală a emoțiilor, copiii pot să nu realizeze că acel
comportament provoacă o emoție. Uneori însă, cuvintele ce denumesc emoții pun probleme
copiilor, deoarece ele se referă în parte la stări emoționale interne, neobservabile. Cadrele
didactice trebuie să încurajeze în permanență copiii să utilizeze cuvinte și expresii ce denumesc
stări emoționale.
Când un copil trăiește o emoție puternică trebuie întrebat cum se simte (Cum te simți
când colegul te jignește?, Ești bucuroasă când te joci cu păpușile?). Copiii vor învăța astfel că
este normal să experimenteze diverse emoții și să vorbească despre ele.
Abilitatea de a înțelege și descrie emoțiile celorlalți este necesară pentru manifestarea
empatiei. Când empatia este exprimată la un nivel moderat, ea conduce la simpatie.
Discutând cu copiii despre emoțiile celorlalte persoane în anumite situații sau a
personajelor din povești, li se oferă oportunitatea de a conștientiza consecințele
comportamentale ale acestora în plan social (Cum s-a simțit Capra când a aflat că Lupul i-a
mâncat iezișorii?; Dar Scufița Roșie când a venit Vânătorul să o salveze?). Pentru a întări
comportamentele respective ale copiilor este important să-i recompensăm verbal când le
observăm, astfel copiii vor învăța cărui tip de mesaje emoționale prezente în mediu să fie atenți.
Dacă copiii experimentează emoții negative puternice și nu își pot regla/adapta
emoțiile sau modul de exprimare a lor, aceștia se vor comporta într-un mod neadecvat prin
exteriorizarea emoțiilor negative. Mai mult, copiii care sunt capricioși sau au înclinații spre
emoții negative, precum furia, sunt mai puțin legați de cei cu aceleași trăiri, decât copiii care
nu au această caracteristică.
În cele ce urmează vă supunem atenției câteva exemple de jocuri desfășurate la grupa
mică (copii cu vârste cuprinse între trei și patru ani), prin care copiii au fost antrenați în
descoperirea și exersarea diferitelor tipuri de emoții.
1. “La spălătoria de mașini”:
Copiii sunt invitați să aleagă cartonașe cu fețe umane reprezentând diferite stări
afective: bucurie-veselie, tristețe-supărare. Fețele vesele se așază pe două șiruri. Printre cele
două coloane vor trece copiii care și-au ales fețe triste. Acestora din urmă li se vor adresa din
partea colegilor veseli cuvinte de laudă pentru a li se evidenția calitățile, îmbrățișări, strângeri
de mână, toate acestea cu scopul de a li se schimba starea. Prin urmare fiecare copil care intră
“murdar” la spălătorie, după un proces de “spălare” iese “curat”.
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2. „Călătoria cu surprize”
Acest joc senzorial este foarte amuzant și plăcut pentru copii. Pot fi folosite teme
diverse: o călătorie în junglă în care vă întâlniți cu tot felul de animale, o călătorie subacvatică,
schimbările vremii, realizarea unei prăjituri.
Spatele copilului va deveni locul unde se petrec toate aceste “călătorii”. De
exemplu, pe spatele lui pot trece elefanți, șerpi, broscuțe, iepurași, antilope și tigrii fioroși. Sau
poate simți apa și valurile cum îl ating, peștișori și steluțe de mare. La fel, poate să picure, apoi
să plouă torențial, cu fulgere și tunete, pentru ca la final să apară soarele și curcubeul.
După aceea, îi puteți propune copilului să vă facă el masaj folosind una dintre teme sau
chiar să inventeze o călătorie nouă dacă dorește. În acest mod, copilul învață să își dozeze
energia și felul în care atinge, poate diferenția tipurile de atingeri, înțelege când apasă prea
tare și îi poate provoca durere celuilalt, își dezvoltă imaginația.
Fiecare copil este diferit și nu poate fi comparat „decât cu sine însuși”. Și totuși, câteva
lucruri esențiale îi fac să fie asemenea: toți au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire și
de exercițiu. Toți simt nevoia de recunoaștere și acceptare. Toți caută un sprijin în adult și chiar
au nevoie de un anumit control din partea acestuia pe măsură ce își dezvoltă încrederea în
sine și dobândesc propria experiență. „Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta
competență, dăruire și umanism ca cea de educator, pentru că în nici una nu se lucrează cu un
material mai prețios, mai complicat și mai sensibil decât omul în devenire…”
Bibliografie:
1.Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminita-„Psihologie școlară”, Editura „POLIROM”, Iasi, 2008;
2. Roco Mihaela- „Creativitate si inteligenta emoțională”, Editura „POLIROM”, Iasi, 2001;

Educaţie pentru o dezvoltare armonioasă la standarde europene, în spaţiu
mioritic
Prof. înv. preşcolar Dociu Elena
Grădiniţa P.P. Nr. 1, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Roman, Jud. Neamţ
“În şcoală problema nu este de a primi o educaţie completă,
ci mai degrabă de a fi pregătit pentru a o primi de la viaţă.” R. Steiner

E

ducaţia este un proces complex şi de durată în care se realizează profilul uman
cerut de o societate dată raportată la idealul educativ al acesteia.

Pedagogia Montessori ca alternativă pedagogică a apărut în 1907. În 1921 Maria
Montesori participă la Congresul Internaţional pentru Educaţie Nouă cu o contribuţie „nouă”,
împreună cu Adolph Ferriere, Ovide Decroly, Roger Cousinet, redactează „Manifestul pentru
o educaţie nouă”care înseamnă educaţie în spirit ştiinţific, o cercetare obiectivă a fenomenelor
educaţiei, a dezvoltării copilului prin educaţie. Pedagogia Mariei Montessori este aplicată şi
astăzi în ţara noastră. Modelul pedagogic Montessori pune copilul în centru. Copiii Montessori
învaţă într-un mediu non-competitiv şi care-i susţine în permanenţă, concentrându-se pe
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individualitatea copilului şi pe nevoile lui specifice. Copiii sunt încurajaţi să muncească
independent, în ritmul lor, educatorul lucrează cu fiecare în parte sau în grupuri mai mici. Grupa
Montessori e formată din copii cu vârste cuprinse între 0 – 3 ani, 3 - 6 ani (Casa dei Bambini),
6 – 9 ani și 9 – 12 ani. Copiii învaţă astfel atât de la educatori, dar şi independent, sau unii de
la alţii. Acest sistem atribuie copiilor anumite responsabilităţi şi îi ajută să îşi dezvolte stilul
personal de acumulare a cunoştinţelor, timp în care educatorul acţionează ca un ghid care le
încurajează şi le facilitează acţiunile. Un principiu esenţial al educaţiei Montessori, este că
educatorul trebuie să fie în permanenţă atent la ce face copilul şi nu invers. Educatorul este,
desigur, o parte foarte importantă a acestui proces. El trebuie să creeze mediul deosebit şi
ordonat, în care copilul să poată să înveţe. Educatorul și copiii împart tot spaţiul dintre ei. Prin
aplicarea acestei metode este respectată personalitatea şi independenţa copilului, sunt
respectate legile naturale de dezvoltare a spiritului uman. Cu ajutorul materialelor didactice
Montessori, materiale care transmit copiilor informaţiile necesare într-un mod plăcut, copiii au
posibilitatea să lucreze individual, în ritm propriu, nu sub presiunea profesorului. Folosim şi
noi în proiectarea didactică materiale cum ar fi: incastru, puzzle de lemn cu animale,
numărătoare, abac.
Pedagogia Waldorf este un sistem alternativ de învăţămât pentru copii. Şcoala de tip
Waldorf se bazează pe promovarea artei şi a spiritului artistic în dezvoltarea copilului. Cu alte
cuvinte ea se bazează pe învăţare prin dezvoltarea aptitudinilor înnăscute prin artă şi meşteşug.
Nu exista manuale, note sau calificative pentru elevi. Sistemul Waldorf este prezent şi în şcolile
şi grădiniţele din Romania.
Cu 90 de ani în urmă, Rudolf Steiner şi Emil Molt au întemeiat Şcoala Waldorf.
Cerinţele lor erau ca şcolile să se organizeze cu srijinul părinţilor, elevilor şi profesorilor,
conţinutul disciplinelor nu urmăreşte însuşirea acestora, ci stimularea interesului copiilor
pentru cunoaştere, procesul educativ modelează dezvoltarea gândirii, simţirii, voinţei.
Pedagogia Waldorf este o artă care acţionează direct asupra fiinţei umane în devenire.
Întrebarea cu care profesorul este confruntat: Ce forţe trăiesc în copil?, pe care dacă le cunoşti
le poţi acţiona în sensul dezvoltării lui. Rudolf Steiner arată că la vârsta preşcolară programul
repetat periodic, pe durate determinate, poate contribui decisiv la creşterea sănătoasă şi robustă
a organismului uman. Viaţa la toate nivelurile este pătrunsă de ritm: succesiunea zilelor şi a
nopţilor, a anotimpurilor, stările de veghe- somn, răsărit- apus, flux- reflux. Trăirea cursului
anului este dată de cele patru anotimpuri. Organizarea lor este dată de tradiţii populare şi
culturale.
Prin metodele folosite, educatoarea îi creează copilului o percepţie bogată şi
armonioasă a sărbătorilor, prin trăiri şi simţiri proprii, cu cele ale universului şi cosmosului. În
grădiniţele Waldorf se folosesc în special jucării realizate din natură, deoarece se pune mare
preţ pe calitatea materialelor. Simţurile copiilor sunt deschise, puternic impresionabile, pe când
materialele plastice de orice fel înşală simţul pipăitului. Forumul Internaţional al Şcolilor
Waldorf/Steiner a elaborat şi adoptat, în şedinţa din 19-22 noiembrie 2009 de la Dornach/
Elveţia, o descriere a caracteristicilor esenţiale ale pedagogiei Waldorf:
- Educaţia preşcolară nu este supusă unor cerinţe intelectuale inadecvate vârstei;
- Predarea euritmiei;
- Orare alcătuite pe cât posibil în funcţie de criterii psihologico-igienice;
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- Colectivul clasei este păstrat, indiferent de performanţele individuale ale elevilor;
- Soluţii pedagogice la probleme de disciplină;
- Activităţi care formează şi întăresc comunitatea, cum ar fi serbările lunare, serbarea de an,
excursiile, stagiile de practică, piesele de teatru etc.
La serbarea de an şi la Ziua şcolii am prezentat euritmie pe versuri de Mihai Eminescu,
poezia „Somnoroase păsărele”, muzica Tudor Flondor. De asemeni am ţinut cont de importanţa
ritmului şi a programului repetat periodic pentru creşterea sănătoasă şi robustă a copiilor.

În Şcoala ,,Mihai Eminescu” Roman, s-au derulat între anii 2005- 2013 un număr de
cinci parteneriate Comenius finanţate de Comisia Europeană la care se adauga şi o bursă
individuală Comenius la cursul “Education to Human Rights: Social Rights and globalisation”,
Venetia- Italia, noiembrie 2005 (mobilităţi de formare continuă a cadrelor didactice). Activităţi
sub deviza: “Casa noastră: Europa” în care elevii au luat parte la “Seri tradiţionale” unde s-au
citit poezii, s-au cântat cantece, s-au interpretat şi învăţat reciproc dansuri tradiţionale şi s-au
gătit mâncăruri tradiţionale.

Datorită procentului înalt de activităţi practice pe care le presupune proiectul, acesta a
avut posibilitatea să fie integrat în curriculum prin extinderea şi îmbunătăţirea conţinutului
diferitelor discipline, activităţile de proiect fiind desfaşurate în mare masură în cadrul orelor
obişnuite de clasă. Scopul principal al proiectului a fost promovarea dimensiunii credinţei,
moralităţii şi educaţiei interculturale ca un fundal solid pentru acceptarea religioasă şi socială
a celorlalţi ca şi pentru educaţia pentru pace şi înţelegere într-o Comunitate Europeană extinsă
şi armonioasă. Astfel motto-ul proiectului a fost : « Prin cunoaşterea şi respectarea diferitelor
identităţi religioase şi culturale europene vom deveni buni cetaţeni europeni » . Elevii au înţeles
pe viu că ceea ce apropie diferitele culturi şi religii e mult mai important decât diferențele dintre
ele, iar diversitatea culturală constituie un izvor de îmbogățire a valorilor europene.
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Parteneriatul multilateral ”GREEN HARMONY”/ Armonia verde (desfăşurat în
perioada 2009- 2011). Ţările partenere: Malta, Portugalia, Turcia, Italia (doua scoli, din Orta
di Atela respectiv Gatteo), Marea Britanie (doua şcoli: din Ţara Galilor respectiv Birmingham),
Lituania. Scopul principal al parteneriatului a fost acela de a-i face pe copii, profesori si părinţi
conştienţi de conceptul de dezvoltare durabilă văzută ca o modalitate de armonizare a
dezvoltării omenirii cu protecţia şi conservarea naturii şi a mediului. Un exemplu sunt aceste
costume realizate din material refolosibile.

Profesori și elevi din Grecia, Croația, Portugalia, Spania, Letonia și Suedia s-au întâlnit
la Școala “Mihai Eminescu”, într-un proiect dedicat consilierii psihologice a copiilor. Școala
“Mihai Eminescu” a fost gazda primei reuniuni a partenerilor din proiectul “Accepto – acceptăte pe tine și pe ceilalți”. Proiectul pe care îl începem astăzi este un proiect de tip Erasmus plus,
în primul rând, pe consilierea psihologică a elevilor. Ne confruntăm, astăzi, cu numeroase
manifestări de violență, de intoleranță, copiii se simt lezați de multe ori de atitudinea colegilor.
Dorim ca, prin acest proiect, copiii noștri să-și dezvolte stima de sine, calitățile și abilitățile și
să-și dezvolte această atitudine tolerantă de acceptare față de ceilalți.
Ziua Europei am sărbătorit-o în fiecare an printr-o excursie imaginară realizată cu
sprijunul bibliotecarului, am folosit cărţi şi alte materiale despre scriitori europeni, pictori,
muzicieni, politicieni. Am adus un costum popular tradiţional în sala de clasă şi am observat
costumele populare europene expuse în grădiniţă. Costumul popular reprezintă una dintre cele
mai frumoase creaţii ale artei populare, care posedă elemente specifice ce le dezvăluie
provenienţa. Am realizat lucrări cu steagul Europei şi baloane pentru Ziua Europei.
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Dacă ar fi să analizăm beneficiile pe care le aduc experiențele proiectării didactice şi
managementul european pentru copiii din România, ne-am gândi la cunoașterea lumii
europene, cunoașterea şi respectarea drepturilor tuturor copiilor, cunoaşterea regulilor care
guvernează diferite comunități, înţelegerea diferenţelor etnice, culturale, economice,
familiarizarea cu activităţi multiculturale şi educative.

Managementul activităţilor didactice ce presupun cooperare și muncă în
echipă
Prof. înv. primar Gheorghiu Antonina
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
nvăţarea prin cooperare apare atunci când elevii lucrează împreună pentru a ajunge
la o învăţare comună. Orice sarcină de lucru, indiferent de disciplină sau de vârsta
celor care învaţă se poate realiza prin cooperare. Învăţarea prin cooperare se poate
utiliza în trei forme: grupuri formale de învăţare prin cooperare, grupuri informale de învăţare
prin cooperare şi grupuri fondate pe cooperare.

Î

Grupurile formale de învățare prin cooperare se constituie când în procesul de predare
se grupează elevii câte 2-5 și se forulează sarcini de lucru .Aceste grupuri durează una sau mai
multe lecţii, până la finalizarea secvenţei de învăţare. Grupurile informale de învăţare prin
cooperare se formează ad-hoc, pe parcursul unei lecţii, cu scopul de a rezolva o sarcină simplă
de învăţare. Grupurile fondate pe cooperare au o durată de un semestru sau un an, sunt stabile
în ceea ce priveşte componenţa şi se bazează pe sprijin, încurajare şi asistenţă oferite fiecărui
membru, cu scopul de avea succes şcolar şi de a se dezvolta din punct de vedere social şi
cognitiv. Rolul învățătorului este de a monitoriza interacţiunea dintre membri, de a clarifica
sarcinile de lucru şi de a evalua calitatea achiziţiilor. Elevii înţeleg că sunt reciproc responsabili
de calitatea învăţării celorlalţi, conştientizând propria contribuţie la succesul celorlalţi.
Practica muncii pe grupe, încă din şcoală, îl obişnuieşte pe elev cu o gândire flexibilă,
cu schimbul de idei, cu părăsirea unor poziţii depăşite şi deci îl face apt să activeze într-o lume
care se caracterizează prin schimbări ce se succed într-un ritm din ce în ce mai rapid.
Această formă de activitate dezvoltă capacităţile de comunicare şi de colaborare,
spiritul de iniţiativă şi de emulaţie. Fiecare membru al grupei are posibilitatea de a-şi expune
liber părerea, câştigând astfel încrederea în sine, devenind util grupului. Elevul îşi formează
anumite deprinderi de comportament, se formează pentru viaţă, colectivul de elevi se sudează,
prind contur unele sentimente pozitive – respect, ajutorare, sacrificiu, dăruire, împlinire. Astfel,
elevii învaţă să accepte părerile colegilor, să contribuie personal la succesul grupului, să se
bucure de succesele grupei, să depăşească dificultăţile întâlnite, să-şi asume responsabilitatea.
Activitatea pe grupe poate fi aplicată în orice clasă a învăţământului primar, la oricare
dintre obiectele de studiu şi presupune rezolvarea sarcinii didactice de către toţi membrii
grupei, contribuind fiecare după puterile sale.
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Pentru a fi eficientă, activitatea pe grupe necesită o pregătire anterioară temeinică. Este
foarte important să cunoaştem bine elevii şi să reuşim o grupare care să-i motiveze, să-i
stimuleze în procesul de învăţare.
O atenţie deosebită este acordată alegerii sarcinilor didactice. Acestea trebuie să
conducă la consolidarea cunoştinţelor, la aplicarea lor în diferite situaţii. După determinarea
performanţelor dorite, învăţătorul stabileşte cerinţele didactice, timpul acordat pentru
rezolvarea lor, responsabilităţile în cadrul echipei. Este ales un lider al grupei, astfel încât
fiecare membru al grupului să fie pus în această situaţie, să-şi asume responsabilitatea pentru
efectuarea cerinţelor.
Învăţătorul nu numai că îndrumă pas cu pas activitatea elevilor, ca în învăţământul
frontal, dar ia toate măsurile ca munca lor să se desfăşoare cu succes.
Pentru constituirea grupelor se pot folosi bilete de aceeaşi culoare pentru fiecare echipă
sau ecusoane pe care elevii le vor extrage dintr-o urnă .Având în vedere particularitățile de
vârstă ale elevilor de clasa I , pot fi folosite imagini contur pe care aceștia să le poată colora
după cum doresc .
La matematică, clasa I, în cadrul lecţiei « Adunarea şi scăderea 0 - 30», am împărţit
clasa în patru grupe. Au fost aleşi liderii şi s-a stabilit timpul de lucru. Fiecare grupă a primit
câte o fişă.
Grupa nr. I : Jocul «Racheta cu mai multe trepte»
Pe fişă este desenată o rachetă, iar de jos în sus sunt scrise următoarele sarcini :
a) Completează numărul :

b) Scrie semnul de relaţie :

14+ 3 - ...=10

12 + 6...19 - 3

10+16 - ...= 6

3 + 12...25 - 10
28 – 13... 7 +10

c) ? + ? = 24 ( trei soluţii )
d) ? - ? = 15 ( trei soluţii )
După rezolvarea corectă a cerinţelor, elevii vor descoperi scrierea : « Eşti un încercat
pilot cosmonaut ! »
Grupa nr. II : Jocul «Vântul a luat semnele!»
Pe fişă, sub forma unui pătrat, este dispus un exerciţiu în lanţ :
4... 6 ... 10... 7... 2... 8... 20... 3 = 4
Elevii vor completa semnele operaţiilor potrivite pentru a ajunge la rezultatul dat, iar la
sfârşit vor descoperi. « Eşti un campion ! »
Grupa nr. III : Jocul «Calculează şi ordonează!»
Pe fişă sunt scrise câteva exerciţii :
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12 + 7 - 3 =... ( L )

5 + 5 + 4 =…( E )

29 - 4 - 3 =... ( T )

26 – 10 + 2 =... ( C )

20+ 8 - 2 =…( R )

17 +10 - 2 =... ( Ă )

13 + 4 +10 =... ( I )

18 - 6 + 5 =... ( I )

25 - 10 - 5=…( F )

10 +17 - 6 =... (I )
Elevii calculează exerciţiile, apoi ordonează crescător rezultatele şi literele
corespunzătoare,găsind : « Felicitări ! »
Grupa nr. IV : Jocul «Calculează şi colorează!»
Pe fişă se află un puzzle, iar pe fiecare fragment al lui câte un exerciţiu :
24 – 10 + 3 =

10+ 1+ 6 =

6+ 4+ 7 =

17 - 2 + 10 =

6 +10 - 3 =

13 + 6 - 4 =

10 + 2+ 5 =

19 - 9+ 6 =

1 + 9+ 5 =

19 - 7 + 5 =

16 + 12 =
12 + 3 + 10 =

22 + 5 – 10 =
10 + 8 -

3=

7+ 3+ 6=
12 + 7 -

3=

După rezolvarea exercițiilor, elevii vor colora fragmentele, potrivit unui cod .
Metoda ciorchinelui dă rezultate deosebite în folosirea muncii pe echipe , exrsează
gândirea liberă a copiilor asupra unei teme şi facilitează realizarea unor conexiuni între idei
deschizând căile de acces şi actualizând cunoştinţele anterioare.
La cunoașterea mediului am folosit-o în cadrul lecției „Toamna cea bogată ”. Am
împărțit clasa în 5 grupe prin tragere la sorți a unor ecusoane cu fructe și legume de toamnă .
Momentul următor a fost prezentarea frontală a sarcinii de lucru „ Spuneţi cât mai
multe aspecte despre anotimpul toamna. Alegeţi imaginile care se potrivesc anotimpului şi
aşezaţi-le în jurul imaginii de pe panou” Materiale: un panou mare pe care s-a aşezat o imagine
de toamnă sugestivă. Se pun la dispoziţia copiilor jetoane cu imagini de toamnă, decupaje,
buline mari în culorile toamnei: galben, verde, portocaliu, maro pe care vor lipi imagini
adecvate sarcinii.
După ce am valorificat toate ideile , toate cunoștințele elev ilor despre toamnă ,
împreună vom completa ciorchinele , stabilind conexiunile și explicând aceste conexiuni .
Apoi se discută , se fac comparații cu celelalte anotimpuri , se valorifică informațiile
dobțndite
Voi citi şi voi analiza fiecare idee emisă de copii, se discută, se fac comparaţii, se emit
păreri, opinii despre anotimp, se repetă poezii, cântece adecvate, ghicitori.
La sfârşitul activităţii, voi face sinteza finală, structurez ciorchinele, grupând logic
informaţiile, ideile, cunoştinţele copiilor. Pot face completări, dacă este nevoie.
Această metodă poate fi folosită cu succes și în cadrul orelor de matematică .
La clasa a III –a pentru a consolida operațiile învățate și a crea emulație în clasă ,spirit
de competiție și fair-play se cere elevilor să completeze un ciorchine în care ficare membru al
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echipei va găsi cel puţin două feluri de a compune numărul 25. Observând şi aprobând
variantele colegilor, copilul îşi dezvoltă imaginaţia şi creativitatea.

6•5-5

69-44

45-20
50:2

25
5•5
20+5

30-5

Toate metodele ce implică lucru elevilor în grup se pot combina și cu alte metode , sunt
foarte potrivite pentru reactualizarea şi sintetizarea cunoştinţelor copiilor despre un subiect,
permit conectarea interdisciplinară , facilitează comunicarea elevilor , stimulând și încurajând
contribuția personală a fiecărui elev .
O lecţie activă se poate construi cu sprijinul şi concursul diferenţiat al elevilor atât din
punct de vedere al sarcinilor pe care le adresăm cât şi în ceea ce priveşte conţinutul şi
modalităţile de lucru .
De aceea este necesară împărţirea colectivului de elevi în grupe , cu condiţia ca aceste
grupe să nu rămână pe tot parcursul anului în aceeaşi componenţă deoarece ar duce la
descurajarea copiilor , intervin unele progrese sau regrese în nivelul de pregătire al acestora
precum şi datorită faptului că unele capitole sau teme pot fi asimilate diferit de fiecare
participant la instruire.
Munca pe grupe este o formă de activitate modernă, mult îndrăgită de către copii.
Folosirea acestei metode presupune existenţa unui material didactic şi a unui mobilier care să
permită organizarea cu succes a ei.
Aprecierea activităţii în grupuri şi a rezultatelor lor implică exprimarea printr-o judecată
de valoare şi estimarea calităţii procesului de cooperare şi de învăţare. Aceste aprecieri
urmăresc un dublu scop : ca munca în viitor să se desfăşoare mai bine şi elevii să dobândească
încredere în posibilităţile lor intelectuale.
Bibliografie:
Breben S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., ,,Metode interactive de grup’’-ghid metodic- Editura
ARVES, 2002 .
Ţîrcovnicu, Victor, ”Învăţământ frontal,învăţământ individual, învăţământ pe grupe”,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981
Neculau, Adrian, ”Dinamica grupului şi a echipei”, Iaşi, Editura Polirom, 2007
Pânişoară, Ion – Ovidiu, ”Comunicarea eficientă”, Iaşi, Editura Polirom, 2003
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Proiect judeţean: festival – concurs “Din lada cu zestre a bunicii”
Ed. Grigoraş Florentina Manuela
Grădiniţa cu P.P. Nr.6 Dorohoi, jud. Botoșani

RGUMENT: Pentru cei ce le privesc din afară, tradiţiile şi obiceiurile sunt
manifestări păstoreşti, mari spectacole, dar dincolo de acestea înglobează acele
înţelesuri profunde asupra relaţiilor omului cu natura, a relaţiilor interumane,
a raportului acestuia cu viaţa socială.

A

Tradiţia reprezintă ansamblul de datini, obiceiuri, credinţe care se statornicesc în cadrul
unor grupuri sociale şi care se transmit din generaţie în generaţie. Obiceiul este o deprindere
consacrată comună unui popor sau unei comunităţi. Este o manifestare spirituală inedită şi
originală care nu este la fel pe întreg cuprinsul ţării.
Aşa cum orice prunc, prin fenomenul naşterii, capătă o identitate şi dobândeşte o
informaţie genetică de care nu se poate detaşa niciodată, nici această cultură tradiţională nu-şi
poate pierde identitatea şi nici valoarea de document a informaţiilor transmise de la o generaţie
la alta.
Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru
în contextul actual socio-cultural când influenţa mass-mediei promovează în rândul tinerilor
împrumuturi din diverse culturi. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie
preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru
frumos şi autentic, armonie, graţie, ritm.
Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi
cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara
ei. De aceea am considerat oportun acest proiect educaţional în vederea evidenţierii valorilor,
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul
de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român.
O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor populare şi a obiceiurilor româneşti o
constituie şi acest festival care este la prima ediţie şi reprezintă un izvor de bucurie şi satisfacţie
care creează copiilor o stare de bună dispoziţie favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât şi
estetice.
Preşcolarii sunt dornici să se implice în astfel de activităţi în care să se simtă importanţi,
să ştie că activităţile lor contribuie la păstrarea şi preţuirea acestor comori inestimabile ce
definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.
Festivalul – Concurs Judeţean ,,Din lada cu zestre a bunicii”, iniţiat de Grădiniţa cu
Program Prelungit Nr. 6 Dorohoi, este o poartă deschisă de transmitere şi de perpetuare a
tezaurului nostru folcloric în rândul preşcolarilor.
SCOP: Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prin
promovarea, respectarea şi transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare.
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OBIECTIVE SPECIFICE:
-

Lansarea proiectului şi promovarea acestuia în mass-media, presa locală şi judeţeană;

-

Dobândirea sentimentelor de dragoste şi respect pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul
românesc;

-

Promovarea prin cântec, dans popular, şezătoare etc. a frumuseţii artei populare
româneşti şi formarea unei atitudini pozitive faţă de tradiţiile si obiceiurile specifice;

-

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat (şcoală, familie, comunitate) în scopul orientării şi
aprecierii valorilor tradiţionale.

GRUP ŢINTĂ:


copiii preşcolari de la Grădiniţa nr. 6 Dorohoi



copiii preşcolari de la Grădiniţa nr. 8 Dorohoi, grupa mijlocie „Albinuțele”



elevi de la Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret” Dorohoi



elevi de la Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 8 Mihail Kogălniceanu Dorohoi

BENEFICIARI:
Direcţi: copii preşcolari şi elevii de la unităţile implicate în proiect, cadrele didactice;
Indirecţi: părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.
RESURSE:
Umane: preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale,
mass-media;
Materiale: pliante, benere, fluturaşi, articole artizanale (icoane, ştergare, blide, obiecte
vechi din lemn sau ceramică), aparatură audio-video, consumabile, fişe pentru concurs,
diplome, premii.
NR. NUMELE ACTIVITĂŢII
CRT.
1.
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„Promovăm tradiţia - ea
ne defineşte” - realizarea
unor materiale publicitare
(pliante, fluturaşi) şi
distribuirea acestora în
vederea promovării
concursului

PARTENERI

TERMEN

MODALITĂŢI
DE REALIZARE

Grădința nr.8
Dorohoi, Școala
Gimnazială ,,Spiru
Haret" Dorohoi,
Clubul Copiilor și
Elevilor Dorohoi

Decembrie
2014

- realizarea unor
materiale
publicitare
(pliante şi
fluturaşi) şi
distribuirea
acestor materiale
în unităţile
preşcolare din
judeţ

Parteneri media:
Dorohoianul.ro,
Dorohoi News, Live
Botoşani
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2.

3.

„Artă și tradiție” –
amenajarea unei expoziţii
cu obiecte artizanale
(icoane, ştergare, blide,
obiecte vechi din lemn sau
ceramică) utilizate în
gospodăriile ţărăneşti

Casa Municipală de
Cultură Dorohoi

„Din lada cu zestre a
bunicii” – festival –
concurs

I.S.J. Botoşani

Şcoala Profesională
“Sf. Apostol
Andrei” Smârdan

Ianuarie –
Februarie
2015

-amenajarea
expoziţiei cu
obiecte artizanale
în incinta
Grădiniţei Nr. 6
Dorohoi

Martie –
Aprilie
2015

- prezentarea
momentelor
artistice (cântece,
dansuri,
obiceiuri,
şezători)

Muzeul comunei
Smârdan

Primăria Dorohoi
Clubul Copiilor şi
Elevilor Dorohoi
Palatul Copiilor și
Elevilor Botoșani

- jurizarea
momentelor
artistice şi
decernarea
premiilor

Casa Municipală de
Cultură Dorohoi
Şcoala Profesională
“Sf. Apostol
Andrei” Smârdan
Muzeul comunei
Smârdan
4.

„Ziua bunicelor în
grădiniţă” – organizarea
unei activităţi cu bunicele
şi nepoţii lor

Casa Municipală de
Cultură Dorohoi
Şcoala Gimnazială
,,Spiru Haret”
Dorohoi
Şcoala cu clasele I –
VIII Nr. 8 Mihail
Kogălniceanu
Dorohoi
Parteneri media:
Dorohoianul.ro,
Dorohoi News, Live
Botoşani
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Mai 2015

- susţinerea de
către preşcolari a
unui program
artistic
- prezentarea
unor dansuri
populare de către
elevii Şcoalii cu
clasele I – VIII
Nr. 8 Mihail
Kogălniceanu
Dorohoi
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Proiectarea didactică și management european în spațiul românesc
Prof. înv. primar Hulea Felicia Claudia
Școala Gimnazială Nr.33, Galați
“A educa înseamnă a exercita conştient şi intenţionat, cu plan şi cu metodă, o înrâurire
asupra omului, cu scopul de a forma din el un izvor statornic de fericire şi pentru societate şi
pentru el însuşi, dezvoltându-i şi disciplinându-i inteligenţa, afectivitatea şi voinţa prin
conformarea lor funcţională la legile logice, morale şi estetice”.
Ion Găvănescu

mul modern este supus permanent presiunilor impuse de schimbările globale
ce apar în viaţa socială. Aceste schimbări antrenează creşterea exigenţelor faţă
de capacităţile şi competenţele, nevoile şi aspiraţiile indivizilor. Ca urmare
acţiunea de formare a omului devine tot mai solicitantă.

O

În acest context, sufocat de o adevărată “epidemie” care a contaminat specia umană,
numită de Almin Tofler “şocul viitorului”, omul trebuie să facă faţa suprasolicitării exploziei
informaţionale. De aceea el trebuie să fie educat, format astfel încât să se poată adapta noilor
cerinţe ale societăţii.
Astfel, trecerea de la “a învăţa să fii la a învăţa să acţionezi” (G. Văideanu) nu este
numai o răsturnare pur teoretică a triadei obiectivelor lui Bloom, ci o transformare a întregului
sistem educaţional atât sub raportul conţinuturilor cât şi al metodelor. Viitorul educaţiei
constituie o prioritate a comunităţii mondiale; naţiunile au nu numai dreptul, dar şi datoria de
a se sprijini reciproc pentru ca prin educaţie, cultură şi ştiinţă să ajungă la pace, progres şi
prosperitate şi nu la haos, la dezumanizare, la disperarea provocată de un mediu în continuă
degradare.
Proiectarea didactică are un rol deosebit în a transpune în competențe măsurabile unele
idei care uneori într-o discuție pot părea utopice. Conținuturile, deprinderile trebuie adaptate
nivelului de vârstă a elevilor , dar și în conformitate cu aspirațiile lor personale. Doar talentul,
priceperea cadrului didactic de a proiecta conținuturi inovatoare face posibilă aplicarea în
școală a noilor educații.
Acesta a fost motivul pentru care am optat pentru a studia această temă.Am avut tot timpul
o preocupare despre cum va arăta viitorul nostru şi am început să-l văd în ochii copiilor
noştri.Va fi un viitor în care ne va păsa de ceea ce e în jurul nostru sau va fi un viitor în care
vom trece nestingheriţi gândindu-ne doar la problemele noastre de zi cu zi? Trebuie să începem
să ne asumăm vina şi să ne schimbăm obişnuinţele ,care fac ca mediul în care trăim sau starea
de sănătate să fie într-o continuă degradare.
Introducerea unei discipline opţionale în scopul realizării “noilor educaţii”
E lucru ştiut că disciplina opţională se alege în funcţiile de preferinţele părinţilor dintro listă pregatită în prealabil de cadrul didactic.Având de facut studiul asupra educatiei pentru
sănătate şi al celei ecologice, am decis ca opţionalul din clasa a treia să fie Educaţia pentru

40

Nr. 3 noiembrie 2015

sănătate. Însă după cum am spus anterior trebuia să prezint părinţilor mai multe opţiuni dintre
care ei ar alege.
Mai întâi mi-a trecut prin minte să îi conving că Educaţia pentru sănătate ar fi opţionalul
potrivit pentru copiii dumnealor, însă apoi m-am gândit să încerc să-i las pe dânşii să-şi
exprime liber opţiunile. Le-am prezentat în puţine cuvinte o listă de cinci opţionale din care
unul era Educaţia pentru sănătate , fără să mă opresc mai mult asupra ei. Părinţii au ales în
majoritate ca opţional -Educaţia pentru sănătate şi atunci am realizat că nu numai eu eram
preocupată să studiez aceasta problema, dar şi părinţii consideră că e vital a se face o educaţie
pentru sănătate în şcoală, mai ales că elevii sunt înconjuraţi de obiceiuri alimentare
nesănătoase, dar şi de obişnuinţe care le afecteaza stilul sănătos de viaţă, iar părinţii de multe
ori din ignoranţa sau din lipsă de timp nu mai pot supraveghea aceste fenomene.
În acest fel conţinuturile Educaţiei pentru sănătate le-am tratat prin demersul
disciplinar, urmărind programa pentru învăţământul primar. Am anexat planificarea
calendaristică şi un model de unitate de învăţare. Pe parcursul anului şcolar am desfăşurat lecţii
care au stârnit curiozitatea elevilor pentru obiceiurile necesare menţinerii sănătăţii.
Elevii au descoperit că depinde în primul rând de ei să-şi păstreze sănătatea atât în
prezent , dar şi pe viitor doar formându-şi un stil de viaţă sănătos.La sfârşitul fiecărui semestru
am aplicat testări prin care am verificat modalitatea în care elevii şi-au însuşit câteva noţiuni
despre stilul de viaţa sănătos, însă mai mult am observat că pe măsură ce discutam diverse
subiecte la orele de Educaţie pentru sănătate , elevii îşi schimbau comportamentul şi acest lucru
mi s-a părut mult mai important decât faptul că şi-au însuşit nişte informaţii.
Pentru a face lecţiile mai interesante am recurs la metode active, îmbinate cu lucrări
practice: aranjarea mesei, prepararea câtorva reţete sănătoase, dar şi uşor de făcut . Am mai
observat că elevii aşteptau cu nerăbdare ora de vineri (căci aşa era aşezată în orar ora de
Educaţie pentru sănătate) . Elevii au colaborat , au concurat, s-au distrat , dar cel mai important
au venit în contact cu câteva informaţii de importanţă vitală pentru ei , dar şi pentru familiile
lor.
Disciplina opţională: Educaţia pentru sănătate
Număr ore pe săptămână: 1
Clasa a III-a
Planificare calendaristică
Nr.
crt.

Unităţi de învăţare

Ob. de
referinţă

Conţinuturi

Nr. ore

Săpt.

4

I - IV

Semestrul I
1.

Noţiuni elementare
de anatomie şi
fiziologie

1.1.; 2.1.

1.1. Reguli ale grupului
1.2. Rolul organelor în corp
1.3. Organismul - un tot unitar
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2

Igienă personală

2.1.; 2.3.

2.1. Vaccinările şi importanţa lor

5

V - IX

4

X - XIII

3

XIVXVI

1

XVII

4

XVIII XXI

3

XXIIXXIV

2.2. Reguli de igienă intimă
2.3. Rolul igienei personale în
prevenirea bolilor transmisibile
2.4. Parazitozele frecvente la
copii. Bolile transmise de
animale
2.5. Controlul
periodic
3

Activitate şi odihnă

1.2.; 2.4;

stomatologic

3.1. Rolul educatiei fizice şi
sportive
în
dezvoltarea
armonioasă a organismului
3.2. Refacerea după efort
3.3. Efort fizic / efort intelectual
3.4. Modalităţi de diminuare a
oboselii

4.

Sănătatea mediului

1.3.; 2.3.

4.1. Poluarea aerului – ce este şi
cine
o
produce?
Cum
influenţează poluarea sănătatea?
4.2. Pentru o planetă sănătoasă.
4.3. Obiectele noi devin deşeuri.
Dar deşeurile, pot deveni obiecte
noi?

5.

Evaluare
Semestrul al II-lea

5

Sănătatea mintală

2.2; 2.7.

5.1. Recompense şi satisfacţie
5.2. Porecle şi etichetări
5.3. Calităţi ale copiilor
(Activităţi de tip "Pot şi vreau!")
5.4. Reacţii la teamă: faţă de
învăţător, părinţi, note

6.

Sănătatea
alimentaţiei

42

1.2.; 2.6.

6.1. Influenţa alimentelor de
origine vegetală şi animală
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6.2.
Efectele
unilaterale

alimentaţiei

6.3. Consecinţele excesului de
dulciuri
7.

7.Sănătatea
reproducerii şi a
familiei

1.1; 2.7.

7.1. Percepţii reciproce
băieţilor şi fetelor

ale

3

XXV XXVII

3

XXVIII
- XXX

3

XXXI XXXIII

1

XXXIV

7.2. Modificări corporale la
pubertate
7.3. Cum am apărut eu pe lume?

8.

9.

8. Consumul şi
abuzul de substanţe
toxice

2.5.

2.2.
9. Accidente,
violenţă, abuz, valori
umanitare

8.1. Uzul şi abuzul de substanţe:
medicamente etc.
8.2. Cum să spunem NU!
îndemnului de a consuma
9.1. Jocul – între dinamism şi
agresivitate
9.2. Răspunsul la agresivitatea
celorlalţi
9.3. Abuzul adulţilor asupra
copiilor

10. Evaluare

Clasa pregătitoare- babaul tuturor, preferatul meu
Prof. înv. primar Lupu Iulia- Mirela
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova
nul școlar 2012-2013 a debutat cu o serie de schimbări controversate în
sistemul de învățământ românesc, în nivelul primar al învățământului
obligatoriu introducându-se clasa pregătitoare- foarte des denumită greșit clasa
0. La fel ca toată lumea am fost încercată în primele clipe de ezitare, confuzie și de ce nu, chiar
teamă, însă am avut parte de un formator foarte bine pregătit și instruit să ne alunge toate
temerile. De altfel a reușit să ne răspundă tuturor nelămuririlor și solicitărilor noastre de a ne
pregăti cu profesionalism în calitatea noastră de cadre didactice ce urma să predăm la clasa
pregătitoare.

A

După prima parte a cursurilor de pregătire am debutat pe 17 septembrie 2012 ca și
responsabilă de procesul instructiv-educativ la clasa pregătitoare A din cadrul Școlii
Gimnaziale ”Mihai Viteazul” Craiova. Începutul a fost atât de bulversat de mass-media încât
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iarăși se așezaseră o groază de semne de întrebare asupra părinților, elevilor, cât și asupra mea,
dar ușor ușor lucrurile au început să se liniștească, părinții au gustat împreună cu vlăstarelor
lor trecerea blândă între lejeritatea învățământului preșcolar și rigoarea școlarității, iar la finalul
anului școlar toată lumea s-a declarat adepta schimbării.
Eu împreună cu elevii mei am profitat la maxim de libertatea și lejeritatea programelor
școlare pentru clasa pregătitoare și am îmbinat la orice pas utilul cu plăcutul , activitățile
practice, totul gravitând în jurul învățării prin joc. Astfel de abordare a sistemului de învățământ
a prins foarte bine atât la copii, părinți , cât și mie personal mi-a plăcut enorm. Considerând
cuvintele ca fiind de prisos, las imaginile surprinse la diverse activități să vorbească.

Munca în echipă e cea mai plăcută!!!!

Toată lumea ne susține, iar noi ne mândrim cu asta!!!!!

Știm să ne distrăm mereu!
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După muncă și răsplată!

Clasa I – o nouă provocare!!!!!!!!
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Cum putem aplica teoria inteligențelor multiple la clasă?
(Aplicaţie pe textul ”Ciuboţelele ogarului” de Călin Gruia - clasa a II-a)
Înv. Măgirescu Ionela,
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău

„C

e plăcut ar fi dacă la şcoală am face numai matematică!”, „Mie îmi place să
memorez poeziile fredonând o melodie” sau „Ce bine ar fi dacă domnii
profesori ne-ar ajuta să învăţăm altfel la fiecare oră!” sunt doar câteva din
părerile exprimate ale unor elevi în cadrul orelor de consiliere şi orientare.
Analizând aceste dorinţe şi observând cât de diferite sunt comportamentele elevilor la
clasă, este imperativă schimbarea stilului de lucru cu elevii, să ne racordăm predarea la nevoile,
interesele şi profilul de inteligenţă al elevilor. Teoria Inteligenţelor Multiple, avansată de
Howard Gardner, nu schimbă ceea ce avem de predat, ci ne sprijină să schimbăm stilul de
lucru cu elevii, ne ajută să înţelegem că elevii sunt deştepţi în diferite feluri.
Conform numeroaselor cercetări, absolvenţii sunt confruntaţi în viaţa adultă cu
rezolvarea unor sarcini care solicită multiple deprinderi şi abilităţi, ceea ce face de multe ori
ca succesul din şcoală să nu poată fi continuat şi de un succes profesional. De aici, nevoia de a
stimula toate abilităţile (capacităţi şi talente) pentru a pune în valoare potenţialul fiecărui elev.
Abilităţile cognitive multiple pot fi identificate, stimulate, dezvoltate şi valorificate; ele sunt
modalităţi diferite de a interacţiona cu societatea.
Cadrele didactice pot să predea şi să evalueze activitatea elevilor în mod diferit, pe baza
forţei şi slăbiciunii intelectuale ale indivizilor. Îşi pot structura activităţile de învăţare în jurul
perspectivei multiple de rezolvare a unei probleme prin folosirea diferitelor tipuri de
inteligenţă. Astfel, misiunea dascălului modern este de a dezvolta strategii de predare care să
permită elevilor să îşi demonstreze modalităţi diverse de a înţelege şi valoriza propria lor
unicitate.
În proiectarea unei activităţi abordată din perspectivă TIM, cadrul didactic poate
pleca de la următorul set de întrebări pentru a valorifica fiecare tip de inteligenţă:
* Cum putem folosi cuvintele? (inteligenţă lingvistică)
*Cum putem introduce numere, calcule, elemente de logică? (inteligenţă logico-matematică)
* Cum folosim materialele vizuale sau culoarea? (inteligenţă spaţial-vizuală)
* Cum putem aduce sunetul, muzica, ritmul? (inteligenţă muzicală)
* Cum putem mişca trupul şi mâinile elevilor? (inteligenţă kinestezica)
* Cum pot să-i fac pe elevi să comunice cu natura? (inteligenţă naturalistă)
* Cum îi putem motiva pe elevi să coopereze în învăţare ? (inteligenţă interpersonală)
* Cum putem evoca sentimente, amintiri? (inteligenţă intrapersonală).
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Repere pentru recunoaşterea tipurilor de inteligenţă
 Elevul/eleva care:
-

gândeşte în cuvinte,

-

are o bună memorie pentru nume, locuri, date ,

-

preferă să citească,să scrie şi să spună poveşti,

-

explică uşor,

-

convinge uşor, este persuasiv în vorbire şi scriere,

-

înţelege ordinea şi sensul cuvintelor

-

învăţa repede limba maternă şi limbi străine
manifestă inteligenţă lingvistică.

 Elevul/eleva care:
-

se orientează uşor în spaţiu,

-

are imaginaţie activă,

-

îşi formează imagini mentale(vizualizează),

-

recunoaşte relaţii şi obiecte spaţial,

-

are percepţii corecte din diferite unghiuri,

-

gândeşte tridimensional şi transmite uşor mesaje prin pictură, desen
manifestă inteligenţă spaţial-vizuală.

 Elevul/eleva care:
-

raţionează inductiv şi deductiv,

-

are plăcerea de a rezolva probleme , de a lucra cu cifre,

-

înţelege relaţiile dintre acţiuni, obiecte şi idei şi face conexiuni,

-

analizează cauzele şi efectele
manifestă inteligenţă logico-matematică.

 Elevul/eleva care:
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-

poate controla mişcările corpului,

-

face uşor legătura dintre corp şi minte,

-

foloseşte corpul în mişcări sugestive şi complexe,

-

are abilităţi mimetice,

-

manipulează cu uşurinţă obiectele
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manifestă inteligenţă kinestezică.
 Elevul/eleva care:
-

este sensibil la sunete şi la tipare vibraţionale,

-

recunoaşte, compune şi reproduce sunete, ritmuri, muzică, tonuri şi vibraţii,

-

se implică într-o ascultare activă şi sensibilă,

-

stabilesc legături între muzică şi emoţii
manifestă inteligenţă muzicală.

 Elevul/eleva care:
-

iubeşte plantele şi animalele,

-

înţelege natura,

-

are dezvoltat simţul de comuniune cu natura,

-

discerne cu uşurinţă fenomenele naturii,

-

apreciază impactul naturii asupra sinelui şi al sinelui asupra naturii,

-

recunoaşte şi clasifică uşor comportamente şi tipare
manifestă inteligenţă naturalistă.

 Elevul/eleva care:
-

are capacitate de concentrare,

-

tendinţa de a reflecta asupra realităţii înconjurătoare şi naturii umane,

-

îşi dezvoltă uşor abilităţile metacognitive,

-

sunt conştienţi de propriile sentimente,

-

are simţul transpersonal al sinelui ,

-

are abilităţi de gândire şi raţiune de ordin superior
manifestă inteligenţă intrapersonală.

 Elevul/eleva care:
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-

lucrează cu plăcere în grup,

-

optează pentru activitatea în colaborare şi cooperare,

-

comunică eficient verbal şi non-verbal,

-

este sensibil la sentimentele, temperamentul şi motivaţia celor din jur,

-

dă dovadă de înţelegerea perspectivelor celorlalţi,

-

este capabil să cedeze şi să păstreze sinergie
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manifestă inteligenţă interpersonală.
Gardner a identificat si alt tip de inteligenta, cea existentiala sau spirituala; pentru ca
nu a reusit sa determine care zona cerebrala este responsabila de activitatea acelei inteligente,nu
este recunoscuta.
Posibilităţi de aplicare a TIM
La începutul lecţiilor obişnuite se poate desfăşura o activitate care să stimuleze
inteligenţe multiple, cu scopul de a creşte motivaţia elevilor („punct de plecare” );
În cadrul unei teme interdisciplinare realizată într-un grup constituit din elevi cu diferite
tipuri de inteligenţe „tari” care vor colabora în realizarea sarcinii;
În cadrul unui proiect individual prin care fiecare elev îşi realizează tema din
perspectiva inteligenţei/inteligenţelor „tari”;
Exploatarea unei teme la nivelul unei discipline prin diferite coduri de prezentare.
Din punct de vedere organizaţional, soluţia cea mai la îndemână pentru aplicarea acestei
teorii este cursul opţional , căci în acest caz nu există coercitiile curriculum-ului prescris, ci
doar creativitatea şi intenţiile didactice ale celui care proiectează cursul, raportate la opţiunile
clasei.
”CIUBOŢELELE OGARULUI” de Călin Gruia
Grupa nr. 1 (inteligenţă lingvistică)
* Desprindeţi morala din text şi scrieţi trei proverbe potrivite întâmplării de la han.
* Găsiţi un alt final pentru textul „Ciuboţelele ogarului”.
* Imaginaţi şi scrieţi dialogul dintre Iepure şi Ogar, la hanul Ursului.
* Realizaţi caracterizarea celor două personaje principale din text.
Grupa nr.2 (inteligenţă intrapersonală)
* Sunteţi Ursul. Prezentaţi-vă motivele pentru care aţi acceptat banii de la Iepuraş, deşi aţi
văzut că acesta nu a consumat nimic la hanul dumneavoastră.
Grupa nr. 3 (inteligenţă interpersonală)
* Ajutaţi-l pe iepure să-l convingă pe câine să-şi plătească consumaţia de la han!
* Fiţi apărători şi acuzatori ai celor două personaje, Iepure şi Ogar. Aduceţi argumente cu care
să-l apăraţi pe Iepuraş şi cu care să-l acuzaţi pe Ogar.
Grupa nr. 4 (inteligenţă muzicală)
* Redaţi zgomotul ploii de toamnă şi al vântului.
*Găsiţi/compuneţi o melodie tristă, melancolică pentru a-l însoţi pe iepuraş pe drum, prin
ploaie şi intonaţi-o !
Grupa nr. 5 (inteligenţă kinestezica)
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* Redaţi mişcările Iepurelui pe drumul spre iarmaroc, într-o zi friguroasă şi ploioasă de
toamnă.
* Interpretaţi dialogul dintre iepure şi ogar (întâlnirea pe drum). Folosiţi intonaţia /mimica
/gesturi corespunzătoare.
Grupa nr. 6 (inteligenţă spaţială)
* Modelaţi personajele din plastilină.
* Redaţi într-un desen primele două fragmente din text. Folosiţi culorile potrivite!
* Fiţi creatori de modă ai iepuraşului. Realizaţi schiţe/desene pentru hăinuţele şi ciuboţelele
de care avea nevoie.
Grupa nr. 7 (inteligenţă logico-matematică)
* Aranjaţi în ordinea întâmplărilor petrecute în text următoarele propoziţii :
# Iepurele îi luă ciuboţelele şi fugi.
# Începuseră ploile de toamnă.
# Porniră împreună.
# Pe drum se întâlni cu Ogarul.
# Ogarul adormi.
* Alcătuiţi un meniu pentru iepuraş. Folosiţi lista de preţuri de mai jos, astfel încât să nu
depăşiţi 25 lei.
 1 morcov =70 bani
 salată = 1 leu şi 50 bani
 varză = 2,50 lei/kg
 o sticlă suc de mere şi morcov =2,3 lei
 o cutie jeleu de mentă cu trifoi =3 lei.
* Ordonaţi crescător rezultatele exerciţiilor şi scrieţi numele personajului descoperit.
497-253= O

(251-49)+708 = R

7+70+700-3-30-400= A

1000-( 431+134)= G

Grupa nr. 8 (inteligenţă naturalistă)
* Faceţi parte dintr-o organizaţie care sprijină animalele. Propuneţi trei modalităţi de a-l ajuta
pe Iepuraş (e un animal speriat, fără adăpost, hrană şi haine). Realizaţi şi un afiş în acest sens!
Proiectând activităţile într-o astfel de manieră, vom satisface nevoile claselor
heterogene de elevi , vom respecta stilurile lor diferite de a învăţa şi iniţiativele elevilor cu
privire la propria lor instrucţie.
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Noi drepturi ale copilului, promovate în grădiniţă
Prof. Manolache Elena
Grădiniţa cu Program Normal Nr. 39 Ploieşti
u riscul de a stârni zâmbete sau respingere din partea unora, iată câteva drepuri
sugerate într-o lucrare recentă, Carta Drepturilor Elevului, editată de Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Geneva. Acestea
au apărut ca o specializare a drepturilor copilului în domeniul educaţiei şcolare şi se referă la:
dreptul de a nu fi tot timpul atent; dreptul la forul său interior; dreptul de a învăţa numai ceea
ce are rost şi sens; dreptul de a nu fi supus şi ascultător 6-8 ore pe zi; dreptul de a se mişca;
dreptul de a nu se ţine de toate promisiunile; dreptul de a alege cu cine doreşte să lucreze;
dreptul de a nu iubi şcoala şi de a declara acest lucru; dreptul de a nu coopera la propriul proces
de formare.

C

În acest material, voi face referire la câteva dintre aceste drepturi, aşa cum le promovez
eu , în grupa de preşcolari cu care lucrez.
Dreptul de a te mişca
Consider că, în perioada preşcolarităţii, copilul are acest drept - de a se mişca - întrucât
nivelul dezvoltării sale psiho-motorii i-l garantează. Ar fi inuman şi incorect să impui unei
fiinţe de 3-6 ani să stea nemişcată o perioadă îndelungată de timp, să rămână implicată într-o
activitate mai mult decât nivelul capacităţii sale de concentrare şi de atenţie i-o permite. Drept
urmare, susţin promovarea activităţilor integrate şi a celor pe arii de stimulare, care oferă
preşcolarului libertatea de mişcare şi acţiune, de trecere liberă de la o zonă la alta (fără a uita
îndemnul de a duce la bun sfârşit orice lucru început).
Abordând acest tip de învăţare am deplasat centrul de greutate pe activitatea copilului,
asigurându-i situaţiile necesare pentru a acumula cunoştinţe noi, a crea, a se exprima liber; am
solicitat intens capacităţile intelectuale ale acestuia, stimulându-l să facă eforturi de
autodepăşire şi autoperfecţionare.
În procesul instructiv-educativ, am urmărit ca preşcolarul să nu asiste pasiv, repetând
după mine, ci să participe activ, prin acţiune concretă, prin efort şi implicare verbală şi creativă.
Cu ani în urmă, disciplina şcolară era asociată cu liniştea din sala de grupă. Şi astăzi
ordinea din clasă este o nevoie, căci pentru a fi atent, a asculta şi a acumula cunoştinţe, oricine
are nevoie de un mediu educaţional propice, dar asta nu înseamnă îngrădirea libertăţii de
exprimare, de acţiune şi de mişcare.
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Se cuvine, astăzi, să transformăm şcoala tradiţională, a imobilităţii, a tăcerii şi a
ascultării, într-o şcoală a mişcării, a liberei exprimări, a acţiunii şi a muncii effective!
Dreptul de a învăţa numai ceea ce are rost şi sens
Aflat la o vârstă atât de fragedă (3- 6 ani), copilul nu poate stabili singur ceea ce are
rost şi sens să înveţe, aşadar, educatorul trebuie să-i ofere acestuia posibilităţi variate de
interacţiune cu mediul, pentru a-i deschide orizontul cunoaşterii. Pedagogia modernă
subliniază necesitatea profesionalismului, competenţei, tactului şi vocaţiei cadrului didactic în
conceperea, proiectarea, organizarea şi evaluarea actului educaţional.
La majoritatea copiilor, progresul cognitiv se realizează în ritm obişnuit şi în condiţiile
parcurgerii secvenţiale a programelor de instruire, iar atenţia educatoarei trebuie să se
concentreze asupra asimilării temeinice a cunoştinţelor şi a legăturilor cu ceea ce ştiu deja,
pentru a favoriza atât organizarea informaţiilor, cât şi consolidarea mecanismelor cognitive.
Abia după ce s-a asigurat o asemenea bază, copiii pot fi antrenaţi în situaţii problematice şi
creative. Succesul lor trebuie pregătit cu răbdare, pentru a fi atins şi a genera mai departe
atitudini pozitive şi motive puternice pentru cunoaştere.
Uneori, preşcolarul nu este înţeles, pentru că adultul îl judecă cu măsura lui; crede că
acesta îşi propune scopuri externe şi îl ajută, cu dragoste, să le îndeplinească, pe când copilul
urmăreşte, în mod precumpănitor, scopul inconştient de a se dezvolta pe sine.
Într-un spaţiu amenajat corespunzător, cu arii de stimulare bine organizate, dispunând
de variate materiale didactice lăsate la îndemâna copiilor, se crează permanent un tip de
motivare pentru cunoaştere. Aceştia îşi creează singuri situaţii de învăţare, descoperind tot
timpul ceva nou şi atractiv de realizat. Prin utilizarea de metode noi, dar şi prin măiestria
îmbinării acestora cu cele tradiţionale, copiii învaţă să acţioneze, să gândească creativ, să
vorbească, să simtă, să se poarte.
Dreptul de a nu coopera la propriul proces de formare
Acesta nu poate fi un drept al copilului, de care să uzeze permanent şi în orice condiţii.
Înţelegem situaţiile ocazionale, de boală, de dispoziţie (probleme familiale grave), dar a nu dori
să participe la programul instructiv-educativ ce urmăreşte propria formare (intelectuală,
morală, fizică etc), este de neconceput. „Datoria copilului de a învăţa este sinonimă cu datoria
de a fi precaut în raport cu propriul tău viitor”, afirma E. Stan (2004 b, p.14).
La vârsta preşcolarităţii nu putem vorbi despre conştiinţa morală a copilului şi atunci,
nu ne rămâne decât posibilitatea de-a crea un climat educaţional care să stimuleze atragerea
acestuia, în vederea participării active la propriul proces de forrnare. Se ştie că oricine învaţă
mai uşor atunci când vrea să înveţe, atunci când este mânat de imboldul interior, aşadar rolul
educatorului este acela de-a manipula mediul extern, în speranţa stimulării motivaţiei interne.
În lucrarea ,,Pedagogie postmodernă" (vezi E. Stan, 2004 a, pp. 143-150), apar câteva
proceduri care pot fi utilizate pentru a atinge acest scop. Printre acestea sunt precizate: mediul
clasei, modelarea, strategiile instrucţionale, aşteptările cadrului didactic, feed-back-ul - ca
factor de motivare, implicarea copiilor, creşterea gradului de aplicabilitate imediată a
cunoştinţelor dobândite în grădiniţă etc

52

Nr. 3 noiembrie 2015

Mediul sălii de grupă determină o anumită stare şi constituie un factor motivaţional. O
sală luminoasă, curată, plină de jucării şi culoare atrage copilul. Gazetele de perete, posterele,
panourile cu lucrări create de copii pot adăuga atractivitate clasei, pot crea o atmosferă
prietenoasă, personalizată. Dacă spaţiul este dotat cu mobilier modulativ, ce permite organizări
flexibile, în funcţie de activităţile intenţionate, cadrul didactic încurajează delegarea de
competenţe şi de autoritate, oferă copiilor oportunitatea implicării lor în experimente de tip
democratic-civil; se încurajează, astfel, comunicarea de tip democratic, asumarea de
responsabilităţi, obişnuinţa de a gândi critic, independent.
Strategiile instrucţionale centrate pe copil pot fi un factor motivant, întrucât se
construiesc pe nevoia de recunoaştere şi de afiliere. Cele centrate pe profesor, stimulează
competiţia între copii, dar descurajează întrajutorarea, munca în echipă, interacţiunea, aceste
valori promovate de educaţia nouă.
Aşteptările profesorului, bazate pe caracteristica psihologică a individului, numită
Tendinţa profeţiei de a se autorealiza, oferă posibilitatea ca cel vizat să se ridice, să evolueze,
să se pregătească pe măsura cerinţelor exprimate.
Să nu uităm, aşadar, că adultul care-l tratează pe copil ca subiect al educaţiei, ca partener
în procesul instructiv-educativ, devine o călăuză, o carte deschisă pentru preşcolarul ce bate la
porţile lumii şi ale destinului său.
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