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Proiectarea didactică
Prof. înv. primar Mica-Prundeanu Anca
Colegiul Național „Vasile Goldiș”, Arad
ematica acestui simpozion este clară și concisă, așa că voi încerca și eu să
exprim câteva idei personale legate de această temă, idei formate în urma
experienței mele didactice de 25 de ani, pe care am abordat-o foarte serios de la
început, de la absolvirea Liceului Pedagogic ”Dimitrie Țichindeal” din Arad, în 1990.

T

Poate că ce am eu de spus în această privință va părea puțin neobișnuit, în condițiile în
care cel puțin învățătorii sunt bombardați cu o mulțime de cerințe birocratice în ceea ce privește
volumul de maculatură pe care trebuie să-l pregătească în fiecare an, mai ales la începutul
anului școlar.
Întotdeauna am avut convingerea că ”puțin, dar bun” e superior conținutului
corespunzător pentru ”mult și superficial”, sau cum doriți să-i spuneți ultimei afirmații.
Proiectarea didactică, în forma în care ea se prezintă la ora actuală pentru învățământul primar,
este exact ceea ce apreciez eu ca reprezentând a doua situație. Cantitatea de hârtie necesară
documentelor cerute unui învățător numai pentru proiectarea didactică pe parcursul unui an
întreg este de cel puțin 500 pagini, un top de hârtie de xerox, în măsura în care vrei să faci exact
ceea ce ți se cere. Și asta în condițiile în care timpul alocat realizării acestei mult prea stufoase
proiectări didactice se folosește în detrimentul timpului necesar pregătirii activităților efective
pe care le ai de realizat cu elevii, timpului necesar pentru evaluarea activităților, cel pentru
căutarea și aplicarea de soluții individualizate pentru elevi (ca să-ți îndeplinești și menirea de
dascăl, care e deja uitată, pierdută, în multitudinea de hârtii), timpul de care ai nevoie pentru a
stabilii relații vii cu elevii și cu familiile acestora, dacă vrei un act educațional de calitate și
care să dureze în timp. Fizic, deja timpul nu mai e suficient. Și atunci mă întreb: încotro ne
îndreptăm ? Ce e mai important: să dovedești că lucrezi temeinic, sau chiar să lucrezi temeinic,
iar rezultatele să se vadă la nivelul comportamentului intelectual și etic al elevilor tăi? Nu
suntem prea preocupați de ”a arăta că facem” în loc de ”a face temeinic”, cu resursele pe care
le au majoritatea învățătorilor, nu doar o mică parte ? Fapte, nu vorbe, mi se pare mai important,
odată ce cineva a considerat că are ceva de spus în domeniul educativ.
Ceea ce mie mi se pare irelevant de a fi pus într-o proiectare didactică sunt acele
exemple de activități pe care ar trebui să le aibă trecute învățătorul în proiectarea didactică.
Încă de pe băncile liceului pedagogic am gândit că cel mai important lucru pe care trebuie să-l
știe un cadru didactic e conținutul pe care trebuie să-l predea. Dacă stăpânește conținutul și își
iubește profesia, va ști cum să o transmită și mai ales cum să se facă înțeles de către elevi. De
asemenea, e foarte clar că toate metodele de predare- evaluare se învață în învățământul de
specialitate la care a participat fiecare cadru didactic, precum și în decursul întregii cariere
didactice, și că ele trebuie cunoscute și aplicate, dar nu ar trebui trecute zilnic în proiectarea
didactică. Nu pentru că nu le-ai aplica, ci pentru că se pierde foarte mult timp cu precizarea lor
zilnică, în proiectare. Tot lipsite de importanță în a fi trecute în proiectare mi se par a fi și
metodele și mijloacele, tipul de evaluare, timpul alocat uneori. În practică trebuie să ai foarte
clar în minte scopurile, pentru că mijloacele și strategia de lucru diferă de la un colectiv de
elevi la altul, de la o serie de elevi la alta, de la o personalitate a elevului la alta etc.. Nu ar
trebui să ne cramponăm în a le nota în proiectare, pentru că de cele mai multe ori nu procedăm
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cum ne-am programat activitatea, ci cum e nevoie „la fața locului”. E nevoie de cunoașterea
conținuturilor de transmis, de claritate, logică, coerență, concizie, perseverență și atât- în
proiectarea didactică. Proiectarea ar trebui să fie un instrument de lucru, nu o carte de pus în
bibliotecă sau o dovadă a muncii depuse, pentru că noi, cadrele didactice, nu suntem în detențieunde s-ar cere să dovedim buna purtare-, ci suntem, sau ar trebui să fim, formatori de intelect,
de caractere, de oameni care să ducă societatea omenească înainte. Bineînțeles că strategia
didactică trebuie cunoscută și aplicată cu creativitate și conștiinciozitate, și bineînțeles că
materialul didactic va fi pregătit, dar nu ar trebui trecute în proiectare. Pur și simplu fiindcă
notarea lor ia un timp prețios, care ar trebui alocat pentru lucrul în sine cu elevii.
De asemenea, mai cred că ceea ce se numește acum proiectare didactică ar fi bine să li
se ceară cadrelor didactice care nu au obținut încă definitivatul în învățămant, și atât, nu
celorlalți.
Dincolo de ce am spus până acum, mult mai importantă mi se pare activitatea didactică
în sine, care presupune multă creativitate, dragoste față de profesie și față de elevi, și
responsabilitate pentru ceea ce faci cu elevii tăi. Munca didactică este una ce presupune un
consum nervos ridicat, pentru că e o muncă cu oameni, nu cu obiecte, iar pentru ca ceea ce
poate da un învățător elevilor săi presupune anumite condiții pe care trebuie să le aibă cadrul
didactic pentru a-și pregăti activitățile la clasă, e foarte important timpul pe care îl are la
dispoziție atât pentru a se pregăti profesional, dar și pentru a pregăti orele ce vor fi predate. Un
cadru didactic obosit, suprasolicitat, bombardat în permanență cu cerințe birocratice, nu are
cum să poată da ce poate mai bun elevilor săi. Și nu acesta este scopul profesiei didactice ?
La final aș vrea să punctez cateva idei pe care eu le consider că ar fi bine ca un învățător
să le poată îndeplini pentru a fi mulțumit de munca sa:
-în primul rând să fie motivat și convins că și-a ales profesia potrivită (nu e o meserie,
ci o profesie !!!)
-să fie bine pregătit din punct de vedere al conținutului disciplinelor predate
-să fie un bun psiholog
-să fie un om echilibrat
-să fie suficient de odihnit încât să poată fi creativ în activitatea la clasă
-să fie un om de cultură, cuprinzând în sfera preocupărilor sale nu doar munca la clasă,
ci și cultivarea valorilor umane adevărate în afara profesiei, în forma care i se potrivește
personalității sale, precum și timpul său liber care, petrecut eficient, aduce relaxarea necesară
creativității
-să fie un om corect, etic, moral
-să aibă curajul să-și spună punctul de vedere profesional, argumentat și documentat
-să își recunoască propriile greșeli și să învețe din ele
-să fie deschis spre civilizație, progres, spre nou, indiferent de unde vin aceste aspecte
noi (atâta timp cât sunt valoroase)
-să fie bine organizat și ordonat, în gândire și în acțiune.
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Opinia mea este că o bună proiectare didactică e un rezultat, nu un ghid. Dacă un cadru
didactic poate să îndeplinească condițiile de mai sus, cu siguranță va putea întocmi o bună
proiectare didactică, folositoare lui și elevilor săi, fără lucruri inutile și care să dea roadele
așteptate. Numai să se dorească acest lucru atunci când se formulează cerințele pentru
realizarea unei proiectări didactice în învățământul preuniversitar...

Promovarea folclorului local
Înv. Zavate Elena
Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita”, Vaslui
olclorul reprezintă o enciclopedie poetică a vieţii. El oglindeşte în forme multiple
şi variate sentimentele, gândurile şi năzuinţele poporului nostru exprimate în
diverse forme artistice, literare, muzicale, coregrafice, mimice, dramatice etc.
Fiecare obicei îşi are semnificaţia şi farmecul lui.

F

Cunoscând importanţa folclorului şi, iubind mult muzica şi dansul popular, am
considerat ca o datorie de suflet pentru elevii mei şi părinţii acestora, transmiterea fondului de
valori al creaţiei populare, ştiut fiind faptul că un popor care nu păstrează şi nu-şi cultivă
tradiţiile îşi va pierde identitatea. Cunoaşterea, valorificarea şi transmiterea folclorului local a
fost în atenţia mea la toate generaţiile de elevi pe care i-am educat.
În acest sens, am valorificat orele de educaţie muzicală, limba şi literatura română,
geografie, istorie, educaţie fizică, abilităţi practice, căutând încetul cu încetul, să sădesc în
sufletul elevilor dragostea faţă de creaţia populară. Folclorul dispune de valenţe formative
multiple, contribuid la formarea personalităţii umane.
Având în vedere aceste considerente am iniţiat programul educaţional
PROMOVAREA FOLCLORULUI LOCAL, program ce a avut ca scop realizarea (prin
contribuţia părinţilor) de costume populare autentice şi a unui ansamblu de cântece şi dansuri
populare din zona Vasluiului.
Deorece receptarea mesajului unei creaţii folclorice nu este posibilă fără învăţarea unui
limbaj folcloric, am familiarizat elevii cu arhaisme şi regionalisme. Concomitent cu însuşirea
gramaticii limbajului folcloric, elevii au dobândit cunoştiinţe pe care ei le-au folosit în
aprecierea frumosului. Interesul pentru arta folclorică a crescut, iar ei au decodificat mesajul
unei opere populare.
În orele de educaţie fizică, dar şi în cele de opţional, am exersat ritmuri muzicale şi
melodii vechi în care elevii au învăţat paşi de joc: horă şi sârbă. La aplicarea în practică a
paşilor de joc şi asamblarea lor, elevii au introdus pe rând strigăturile şi chiuiturile.
Încet, încet, an după an, a luat fiinţă ansamblul de cântece şi dansuri populare DOUĂ
GENERAŢII, alcătuit din formaţiile FLORICICA (elevii clasei a V-a A) şi BOBOCEII
(elevii clasei I A).
Reunite, cele două formaţii au dat un spectacol extraordinar în faţa părinţilor ambelor
clase şi a reprezentanţilor Centrului de Creaţie Populară Vaslui. Activitatea, care a însemnat
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de fapt o alternativă a evaluării proiectului educaţional, a avut un real succes. Copiii, părinţii,
bunicii, cadrele didactice şi oaspeţii au trăit emoţia şi bucuria transmisă de forţa cântecului şi
dansului popular moldovenesc, însoţit de muzica de fanfară (specifică judeţului Vaslui).
Dar cu toată dragostea mea pentru muzica populară, trebuie să recunosc că fără
înţelegerea şi ajutorul părinţilor nu puteam realiza acest ansamblu folcloric. Costumele vor
rămâne în familie, astfel pot declara cu mare satisfacţie că am contribuit la „înzestrarea” a 45
de familii cu frumoase şi autentice costume populare.
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Strategii de stimularea creativității prin textele din manualele de limba și
literatura română
Prof. înv. primar Zafiu Mariana
Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu” Mizil, Prahova
reativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să
înflorească, în timp ce descurajarea o înăbușă adesea chiar înainte ca ea
să se poată transforma în floare.” (T. Carlyle) Ca proces, creativitatea
este înțeleasă ca o succesiune de etape în care importantă rămâne
surprinderea caracterului dinamic, viu, evolutiv al acesteia. Sub aspectul
personalității, creativitatea este definită ca o caracterizare a performanței persoanei, o
performanță originală și de valoare.

„C

Învățarea creativă se constituie în două etape:


Participativă, când elevul este angajat în redescoperirea cunoștințelor prin efort propriu
de gândire , participând la elaborarea conceptelor, legilor, principiilor, generalizărilor
prin metode activ-participative, dezvoltându-se procesele intelectuale;



Anticipativă, ce angajează elevul în procesul creației prin participarea la invenții,
inovații, descoperiri; e o formă superioară ce se adresează celor mari din cercuri
tehnico-aplicative.

Optimizarea învățării creative la orele de lectură se poate realiza mai ales prin măiestria
învățătorului, care trebuie să încurajeze ideile copiilor, spontaneitatea licăririi de fantezie
efervescentă, să evite apariția factorilor de blocaj al procesului creator (tensiuni, frică, imitare,
conformism). Lectura unui text nu poate fi redusă la o singură tehnică. „Actul citirii are o
funcție cognitivă și formativ-educativă. Să știi să citești înseamnă să reacționezi în mod
intelectual la conținutul lecturii. Lectura determină progrese hotărâtoare în structura gândirii
copilului. Când citește o frază, el are în fața ochilor semne fără nici un suport concret: cititul
obligă la reprezentare, la crearea – prin gândire și imaginație – a situației reale pe care o dă
fraza prin simbolurile textului tipărit. A învăța să citești înseamnă deci să devii stăpân pe zestrea
ta mintală.” (Robert Dottrens)
După terminarea clasei I, se știe că elevii și-au însușit deprinderile de citire și scriere și
că aceste deprinderi vor trebui consolidate la începutul clasei a II-a. De aceea, consultând cu
atenție manualul am căutat să reactualizez cunoștințe din clasa I într-un mod cât mai plăcut și
eficient. Am pus accentul atât pe citit cât și pe abilitățile de comunicare orală și scrisă. Am
folosit unele forme de creativitate care au influențat și consolidat calitățile atenției.
Pentru început am folosit „Jocul sunetelor”. Un elev alege un cuvânt pe care îl va spune
colegului. Acesta va găsi un cuvânt nou care să înceapă cu ultima literă a cuvântului rostit de
celălalt: mama, abecedar, radio, etc. Copiii au dat răspunsuri rapide și corecte.
„Jocul silabelor” i-a antrenat să potrivească silabele pentru a forma cuvinte. Am
desfășurat jocul în echipe de câte 2 elevi. Am apreciat acei elevi care au colaborat cu colegul
de echipă și care au găsit cât mai multe cuvinte, în timp cât mai scurt. Exemple de silabe: ge,
Ghi, re, ta, nă, Ghe, gi, na.
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Am stimulat abilitățile de comunicare orală prin jocuri de rol:


„Imaginați-vă o convorbire între manualul de Limba și Literatura Română, o carte de
povești și un copil”;



„Ogarul și Iepurele din lecția Ciuboțelele Ogarului merg la judecată”;



„Întâlnire cu Moș Crăciun”.

Manualele școlare de la clasa a III-a și a IV-a și auxiliarele didactice oferă o gamă foarte
bogată și diversă de întrebări:


„Ce părere ai…?” Prezintă colegului tău părerea pe care o ai despre comportamentul
lui Nică față de mama sa. A procedat corect băiatul? De ce? (Amintiri din copilărie –
Ion Creangă);



„Ce părere ai…?” S-au purtat frumos cei doi copii? De ce? Este corectă hotărârea
familiei? Motivează răspunsul dat. (Cheile – Tudor Arghezi);



„Ce părere ai…?” De ce crezi că Gheorghiță nu l-a lăsat pe prietenul lui să atingă
cuibul? Tu ce ai fi făcut? Argumentează. (Cuibul de păsărele – Cezar Petrescu)

Astfel de întrebări dezvoltă incitant gândirea divergentă și convergentă, facilitează
înțelegerea relației cauză – efect – cauză, conștientizează învățarea prin logica argumentației și
în același timp îi pun pe elevi în situația de a produce un text personalizat și le stimulează
originalitatea.
Din multitudinea de tehnici de activare și dezvoltare a potențialului lingvistic al elevilor
din clasele I-IV, cele imaginativ-creative sunt cu mult mai atractive și cu efect mult sporit
precum imagini cu o serie de măști care semnifică diferite situații din cărțile citite și îndrăgite
sau din viața oamenilor, însoțite de întrebări la care să dea răspunsuri orale. (Măști pilduitoare.)
Sarcini de rezolvat prin transpunerea în rol:


În unul dintre spectacolele de la Circul Globus, clovnul Tony își schimbă foarte des
măștile pentru a ilustra pilduitor situații din viața oamenilor;



Dacă ar fi să ajungi în rol de clovn, ce situații din basme / povești sau din viața copiilor
si putea ilustra cu măștile desenate? Un astfel de joc am desfășurat la sfârșitul clasei a
IV-a ca recapitulare finală. Am încheiat lecția cu următoarea cerință:
Explicați înțelesul celor patru versuri:
Una e să fii în viață
Măscărici adevărat!
Alta e să joci în teatru
Rolul unui om mascat.

Gruparea lecțiilor din manuale pe unități de învățare ca Școala, Familia, Țara, Tradiții,
obiceiuri, sărbători, etc., dă posibilitatea elevilor și învățătorului să aprofundeze aceste teme,
să facă analogii între texte, să compare situațiile întâlnite, să dezvolte o gândire critică și în
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același timp creativă. Administrarea temelor pentru acasă în mod diferențiat reprezintă tot o
abordare creatoare a acestei discipline, în sensul că elevii au avut de rezolvat sarcini diferite:
transcrierea, copierea, parafrazarea unui fragment, a textului, a mesajului educativ, redarea
semnificației titlului, formularea unor întrebări, alte probleme de compoziție. Schimbarea
finalului unui text sau găsirea de către elevi a unui alt sfârșit reprezintă o altă activitate cu
caracter creator folosită în orele de Limba și Literatura Română.
Textele din manualele de Limba și Literatura Română deschid drumul cunoașterii, al
formării conștiinței literare. Astfel, școlarii se inițiază și în tehnicile muncii cu cartea. Menirea
cadrului didactic nu este numai aceea de a învăța pe elevi să învețe, ci și dezvoltarea
capacităților creatoare ale elevilor cu ajutorul textelor din manuale.
Bibliografie:
1. Dottrens, Robert - A instrui și a educa, E. D. P., București, 1970
2. Dumitru, Ion – Metodica formării și cultivării abilităților de comunicare ale
preșcolarilor și elevilor din clasele I-IV, Editura Cuvântul Info, Ploiești, 2005
3. Stoica, Ana – Creativitatea elevilor, E. D. P., București, 1983

„Grădinița copiilor … și a părinților” - împreună pentru mileniul trei!
Prof. Voicu Carmen
Grădinița Albatros Eforie Sud, Constanța
e ce împreună pentru copiii noştri? Pentru că împreună am păşit în Mileniul
Trei care prevede schimbări, înnoiri, modificări în toate domeniile de
activitate. Mileniul Trei este timpul care încă ne aşteaptă! O schimbare a
suferit şi actualul curriculum: se plasează familia, părintele, în rol de partener activ în educaţia
copilului. S-a crezut multă vreme că instituţiile de învăţământ poartă întrega responsabilitate a
educării copilului, familia fiind doar beneficiarul acestei acţiuni. Familia nu poate fi parte
separată în acest context, rolul părinţilor nu încetează odată cu intrarea copilului în instituţia de
învăţământ, se schimbă doar modalitatea de abordare a copilului, în raport cu noul său statut şi
în deplină concordanţă cu ceea ce se întamplă în mediul educaţional.

D

Parteneriatul grădiniţă - familie se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie
şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor
atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii. Activitatea cu părinţii, ca
parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din grădiniţă, poate
deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în competenţele lor,
făcându-i mai buni. Copiii caută modele în părinţii lor, iar aceştia, la rândul lor vor să crească
mici genii. Pentru fiecare părinte copilul sau este un bulgăre de aur. El îl vede frumos, bun,
deştept, pentru că l-a urmărit cum a crescut, cunoaşte detalii referitoare la perioadele copilăriei
mici şi ştie câte momente dificile a trecut împreună cu acesta.
Pentru ei, având în vedere vârsta fragedă, acesta este începutul unei continue învăţări.
Greşelile lor sunt specifice vârstei. Dar tu, ca părinte, trebuie să înveţi să te adaptezi vârstei lui
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şi să nu-l cerţi atunci când va greşi, fără să-i explici unde şi de ce a greşit. Dacă micuţul ar
vorbi, ţi-ar da un sfat:
,,Ţine minte: învăţ mai bine de la un model decât de la un critic!”. Dar el nu ştie
să spună decât un simplu ,,te urăsc”, pentru că nu va înţelege de ce îl cerţi. Nu crede ce spune,
dar vrea să te facă să-ţi pară rău pentru ceea ce i-ai făcut. Nu-l certa, arată-i unde a greşit, iar el
va spune: ,,Te iubesc foarte mult!”. Nu uita că el este copia ta, iar dacă vrei să te iubească şi să
te respecte în calitate de părinte, trebuie să ştii să-l iubeşti şi tu în schimb, trebuie să înveţi să
fii modelul lui. Nu da greş pentru că el te va urma în aproape toate acţiunile întreprinse. Căci,
în sânul familiei, copilul îşi începe educaţia şi se pregăteşte pentru viaţă. Aici îşi formează cei
şapte ani de acasă. Pe măsura ce înaintează în vârstă intervin ceilalţi factori educativi asiguraţi
de grădiniţă, care desfăşoară un amplu proces instructiv - educativ şi are cadre cu pregătire
profesională corespunzătoare. Grădiniţa va deveni şcoala copiilor, dar şi a părinţilor. Ea va
avea rolul de a te învăţa să gândeşti cât mai departe, cu o deschidere cât mai flexibilă şi să
acţionezi cu grijă, în paşi mărunţi şi siguri. Colaborând cu grădiniţa, nesiguranţa ta se va
transforma în siguranţă.
Pentru colaborarea perfecta dintre cele doua medii de educaţie este necesară iniţierea
părinţilor în probleme specifice educaţiei şi instrucţiei.


Care sunt avantajele familiei?

Părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea afectivă şi prin
emoţiile trăite de copiii lor.


Care sunt avantajele colectivului didactic?
Cunoaşterea relaţiilor părinte - copil, psihologia părinţilor şi, mai ales, pe cea a copiilor.



Care sunt avantajele copilului?

Din acest parteneriat, şi copilul se alege cu un mare câştig, faptul că îşi descoperă
părinţii ca parte importantă a educaţiei lui.
Cunoscând situaţia şi posibilităţile financiare ale grădiniţei, părinţii contribuie financiar
la realizarea unor activităţi, obţinându-se astfel un răspuns la cerinţele actuale ale unei grădiniţe
moderne. Participând afectiv şi efectiv la viaţa grădiniţei, părinţii nu vor mai vedea doar funcţia
acesteia de supraveghere a copiilor atunci când ei lipsesc de acasă, ci vor conştientiza că ea
desfăşoară un proces instructiv - educativ bine fundamentat şi organizat. Astfel educatoarele
nu vor mai percepute ca nişte îngrijitoare, aşa cum se tinde a se crede despre ele, ci va fi
apreciată pregătirea lor profesională şi, în cosecinţă, părinţii vor avea încredere în sfaturile lor
utile în creşterea copiilor.
Din punct de vedere teoretic, această relaţie ar putea funcţiona ireproşabil, având în
vedere faptul că ambele părţi implicate urmăresc aceleaşi finalităţi în ceea ce priveşte educaţia
copilului. Însă de nenumărate ori ne confruntăm cu situaţii negative. Divergenţele apar în
momentul în care fiecare dintre părți susţine propriul stil educativ, combatându-l şi blamândul pe celalalt, uitându-se cel mai important lucru: cele două părţi trebuie să interacţioneze, nu să
funcţioneze separat.
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Rolul educatoarei este de a asculta cu răbdare şi înţelegere probleme care de multe ori
depăşesc spaţiul grupei, dar, pe care părinţii, bunicii, simt nevoia de a le împărtăşi. De multe
ori, educatoarea este pusă în situaţia de a da sfaturi în probleme care nu privesc neapărat
copilul, dar, care au loc în spaţiul familial. Astfel de probleme necesită capacitatea de a
discerne, de a oferi (când este cazul) sfaturi, încurajări sau de a evita implicarea atunci când nu
este oportună. Prin natura profesiei, educatoarea vine în contact cu numeroase probleme de
familie pe care nu le poate rezolva, dar, în măsura în care se poate interveni cu delicateţe şi
discreţie, acestea nu sunt de evitat. O astfel de relaţie, în care adultul cere sprijinul educatoarei
se bazează pe convingerea acestuia că ea, educatoarea, deţine acele calităţi deosebite de a se
putea apleca nu numai asupra problemelor copiilor, ci, şi asupra altor probleme care ţin de
relaţii interumane, de sănătate, de impliniri sau eşecuri. Mama care îi destăinuie educatoarei
probleme de viaţă, bunicuţa care îşi vaită neputinţele, fac acest lucru pentru că găsesc în
grădiniţă un spaţiu cald şi primitor, apt de a le câştiga încrederea şi de a le oferi speranţe de
mai bine. O astfel de relaţie implică educatoarea nu numai profesional, ci şi sufleteşte.
Sistemele opuse de reguli în familie şi în grădiniţă, discordanţele între regulile celor
două educatoare de la grupă, induc comportamente deviante. De obicei, copilul are de respectat
un set de reguli acasă, unul în instituţia de învăţământ şi unul în cadrul grupului de prieteni. O
parte dintre aceste modalităţi pot fi preluate şi de către familie, care le poate extinde şi în cadrul
grupului de joacă al copilului. Deşi are un rol foarte important în educarea socială a copilului,
familia este, în dese cazuri, răspunzatoare de aceste devieri. Familia se poate manifesta prin
neglijare, dezinteres, indiferenţă, ostilitate faţă de propriul copil, prin lipsa comunicarii între
membrii familiei sau între membrii familiei şi copil, prin inconsecvenţă în cerinţele faţă de
copil, prin pedepse extreme, într-o perioadă a vieţii, în care capacitatea de înţelegere şi
autocontrolul nu sunt instalate definitiv. Familia poate influenţa negativ prin modele
inadecvate de consumare a timpului petrecut de către copil în afara instituţiei şcolare.
Tulburările psihice minore pentru început, neglijate, pot lua amploare, pot evolua
iremediabil, generând crize, frecvente şi greu de controlat, atât din partea părinţilor, cât şi din
partea educatoarei. Nu de puține ori părinții își neglijează copiii din cauza problemelor
familiale. Apariţia copilului pe lume parcă le-ar acapara tot timpul, parcă ei ar fi cei vinovaţi
pentru tot răul. Acesta e momentul în care părintele se îndepărtează de copil, relaţia lor se va
răci, iar copilul va simţi acest lucru.
Parteneriatul dintre grădiniţă şi familiile copiilor, desfăşurat în termeni amiabili şi de
respect reciproc, oferă un mediu propice influenţării pozitive a educaţiei copilului. Relaţia
partenerială, capabilă să le ofere ambelor părţi implicate posibilitatea de a acţiona, va avea
efecte benefice asupra dezvoltării copilului. Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între
grădinţă şi familie, în sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor
în adaptarea şi integrarea şcolară; este primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă, şi
dinamică a personalităţii copilului. Așadar, dragi părinți, pășiți mai des în cadrul
instituționalizat al grădiniței, fiți parte a educației copiilor dumneavoastră în acest context.
Bibliografie:
Vasile, E., (1999), Elemente de educație pentru societate - învățământul preșcolar,
Editura DeltaCart, București
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Strategii didactice moderne utilizate în orele de limba română
Prof. Vlaicu Elza Maria
Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila, Hunedoara
ransformările prin care a trecut procesul de învăţare, mai ales în ultimele
decenii, au pus problema elaborării şi apoi utilizării unor noi metode de predare
şi învăţare şcolară. În învăţământul românesc a devenit o necesitate promovarea
metodelor moderne de instruire care au capacitatea de a stimula participarea activă şi deplină,
fizică şi psihică, individuală şi colectivă a elevilor în procesul învăţării. Elevii trebuie să fie
învăţaţi să gândească critic, creativ, constructiv, eficient.

T

Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate în activitatea didactică, pentru dezvoltarea
gândirii critice promovează învăţarea prin cooperare şi colaborare. Învăţând să colaboreze cu
alţii în rezolvarea problemelor, elevii constată că scopurile personale ale fiecăruia pot fi
realizate într-o muncă în echipă, că succesul grupului depinde de contribuţia fiecărui membru
al său. Astfel, elevii, din “singuratici care învaţă”, pot deveni “colegi care învaţă împreună”,
care ating niveluri ale competenţei academice în cadrul grupului şi ca membrii ai echipelor.
Între noile orientări din domeniul practicilor educaţionale se situează şi cea privind
dezvoltarea gândirii critice a elevilor, prin folosirea metodelor şi tehnicilor activ-participative
noi, metode care să potenţeze funcţionalitatea minţii, să stimuleze capacitatea ei de explorare
şi descoperire, analiză şi sinteză, raţionare şi evaluare: brainstorming, tehnica ciorchinelui,
metoda mozaic, cubul, cvintetul, tehnica “ştiu/vreau să ştiu/am învăţat”, metoda piramidei,
metoda colţurilor etc.
A gândi critic înseamnă a emite judecăţi proprii, a accepta părerile altora, a fi în stare
să priveşti cu simţul răspunderii greşelile tale şi să le poţi corecta, a primi ajutorul altora şi a-l
oferi celor care au nevoie de el. Capacitatea de a gândi critic se dobândeşte în timp, permiţând
elevilor să se manifeste spontan, fără îngrădire, ori de câte ori se creează o situaţie de învăţare.
Ei nu trebuie să se simtă stingheri, să le fie teamă de reacţia celor din jur faţă de părerile lor, să
aibă încredere în puterea lor de analiză, de reflecţie.
Însuşirea noţiunilor gramaticale de către elevi reprezintă un proces complex. Spre
deosebire de noţiunile din alte domenii, cele gramaticale au un specific aparte, care determină
şi anumite particularităţi de formare a lor. Mă voi opri asupra capitolului Părţi de vorbire,
considerând că predarea cu pricepere, simţ de răspundere şi dăruire a acestora, are o mare
importanţă în asigurarea unei temelii solide pe care să se sprijine multitudinea şi varietatea de
cunoştinţe dobândite atât în cadrul orelor de limba română, cât şi în cadrul tuturor celorlalte
obiecte de învăţământ.
Ofer spre exemplificare câteva din tehnicile şi metodele moderne de predare-învăţare
pe care le-am folosit cu scopul dezvoltării gândirii critice:
MOZAICUL
Am folosit această metodă de învăţare interactivă în predarea temei Genul
substantivelor. S-a lucrat pe grupe de patru elevi. Fiecărui elev din grupă i-am atribuit câte un
număr de la 1 la 4. Subiectul abordat l-am împărţit în patru părţi, de dimensiuni şi grade
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similare. A urmat o reaşezare a elevilor în sală: toţi elevii cu acelaşi număr au format câte un
grup de experţi, obţinându-se astfel patru grupe. După îndeplinirea sarcinilor de lucru, fiecare
grupă de experţi, elevii specializaţi fiecare într-o parte a lecţiei, au revenit în grupurile iniţiale
şi au predat colegilor partea pregătită cu ceilalţi experţi. Astfel, în fiecare grup iniţial am avut
patru elevi specializaţi. Fiecare elev a avut responsabilitatea predării şi învăţării de la colegi.
S-au folosit următoarele fişe de lucru:
Experţi 1
1. Recunoaşteţi substantivele din textul următor. Precizaţi ce denumeşte fiecare, felul
şi numărul.
Când eram şcolar, bunica mi-a dăruit, spre bucuria mea, o carte despre călătoria cu
balonul, alta despre avalanşe şi o cutie cu creioane colorate.
2. Formulaţi alte sarcini pentru textul dat.
Experţi 2
1. Număraţi substantivul şcolar la:
Nr. singular

Nr. plural

(un şcolar)

(doi şcolari)

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

Nr. plural

(o bunică)

(două bunici)

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

Nr. plural

(un balon)

(două baloane)

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

ŞTIU
Ce este verbul;
Să recunosc verbele;
Ce exprimă verbele;
Cum îşi schimbă forma.

VREAU SĂ ŞTIU

AM ÎNVĂŢAT

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

Folosind această metodă modernă, am urmărit reactualizarea cunoştinţelor studiate în
anul anterior despre verb şi am făcut legătura cu o nouă categorie gramaticală a verbului –
timpul.
CUBUL
În orele de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor despre părţile de vorbire am
utilizat cu succes metoda cubului. Am împărţit elevii în grupe eterogene, fiecare primind câte
un cub pe feţele căruia erau trecute activităţile: descrie, compară, asociază, analizează,
argumentează şi aplică. Am parcurs doar trei din aceste activităţi: descrie, compară, aplică.
Elevii, sub îndrumarea conducătorului de grup, prezintă cunoştinţele teoretice
referitoare la tema abordată (partea de vorbire). Cei care întâmpină dificultăţi sunt ajutaţi de
ceilalţi membrii ai grupului şi pot apela la schemele recapitulative întocmite de fiecare parte de
vorbire studiată. După ce prima activitate s-a încheiat, conducătorul grupului ridică mâna şi
învăţătorul îi prezintă a doua faţă a cubului: compară. Elevii găsesc mai multe asemănări şi
deosebiri între diferitele aspecte ale temei discutate.
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Urmează ultima etapă, în care cunoştinţele teoretice recapitulative sunt aplicate în
practică prin rezolvarea unor exerciţii, în mod individual.
CVINTETUL
Este o altă metodă atractivă şi plăcută de elevi. Termenul semnifică o poezie cu cinci
versuri. Se porneşte de la un subiect propus spre discutare, care să se reflecte în singurul cuvântcheie de pe primul rând. Pe al doilea rând, se scriu două adjective care se referă la cuvântul
cheie. Pe al treilea rând, se scriu trei verbe la gerunziu. Al patrulea vers este format din patru
cuvinte care exprimă sentimentele elevului faţă de problema, subiectul în cauză. Ultimul vers
sintetizează esenţialul, într-un cuvânt.
Această metodă este totodată un instrument de evaluare a înţelegerii şi de exprimare a
creativităţii elevilor. Înainte de a cere elevilor să alcătuiască o astfel de poezie, am oferit un
model, iar la primele utilizări ale metodei, am prezentat elevilor chiar şi câte un exemplu pentru
cuvintele de pe fiecare rând.
Considerăm că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică
contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un
caracter activ-participativ şi o reală valoare educativ-formativă asupra personalităţii elevilor.
Un învăţământ modern, bine conceput, va permite iniţiativa şi spontaneitatea,
creativitatea elevului, dar şi dirijarea, îndrumarea sa, existenţa unor relaţii de cooperare între
profesor şi elev. Acesta este elementul esenţial al învăţământului modern.
Este nevoie de gândire critică poate şi pentru că noi, dascălii, urmărim să formăm
oameni cu putere de decizie, cu simţul răspunderii, oameni cu idei proprii, oameni în adevăratul
sens al cuvântului. Gândirea critică îi învaţă pe elevi să emită şi să-şi susţină propriile idei.
Satisfacţia noastră, a dascălilor, nu constă în a vedea că elevul a reprodus lecţia citită,
compunerea sau comentariul dictat „cuvânt cu cuvânt”, ci în a-i pune în evidenţă talentul de a
îşi realiza propriul rezumat, propria compunere. Elevul nu trebuie să fie o maşină de memorat,
ci un creator. Avem obligaţia de a asigura atmosfera propice declanşării valului de idei
personale, de a le da elevilor şansa de a se afirma ca adevăraţii descoperitori ai noului (chiar şi
atunci când e vorba de o redescoperire).
Bibliografie:
1. Bratu, G. – Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar,
Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2004, pag. 120-122;
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3. Dumitru, I. – Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Timişoara, Editura de
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Stimulare creativităţii prin intermediul activităţii educatie plastică
Prof. Roseti Gabriela Sorina
Grădiniţa cu P.P. Nr. 8, Bârlad
,,Îmi plac copiii – orice copil e un mic Picasso, sunt bulgări de creativitate. Întotdeauna
trebuie întreţinută partea copilăreasca din noi.” (Francis Ford Coppola)
odul în care copilul percepe realitatea, gândeşte şi simte diferă de cel al
adultului. Semnificaţia pe care o dă copilul obiectelor şi fenomenelor din
jurul său, nu corespunde întocmai cu cea reală, aceasta fiind în funcţie de
felul în care ele se leagă de experienţa sa nemijlocită, de trebuinţele şi trăirile proprii în plan
afectiv şi motivaţional.

M

Procesul adaptării copilului în lumea socială a celor mari nu se poate realiza direct prin
forme de activitate similare adultului. Pentru echilibrul său intelectual şi afectiv este necesar
ca el să fie atras în asemenea forme de activitate, prin care să nu fie forţat să se adapteze la o
realitate străină lui, ci dimpotrivă, să i se faciliteze asimilarea treptată a realului. Asemenea
forme de activitate sunt jocul şi desenul după cum menţionează în studiile lor psihologi
remarcabili – J. Piaget, Ed. Claparede. Desenul, după Piaget, ca limbaj grafic al copilului, este
un mijloc de luat în stăpânire, de către copil, a lumii exterioare la care el trebuie să se adapteze
şi totodată un mijloc de armonizare a acestuia cu lumea sa interioară. Din acest punct de vedere,
desenul infantil se aseamănă cu jocul simbolic, care apare aproximativ în aceeasi perioadă de
exprimare grafică şi are ca funcţie esenţială asimilarea realului la „eul” copilului.
Spre deosebire de joc, care îl eliberează pe copil de realitatea exterioară, desenul este şi
o formă de echilibru între lumea sa interioară şi solicitarea lumii exterioare. Prin desen copilul
caută simultan să satisfacă atât cerinţele sale proprii, cât şi să se adapteze formelor (obiectelor)
din afară. Desenul constituie când o cale de pregătire a imaginii mintale, când o rezultantă a
acesteia.
Educatoarea are multe prilejuri să constate că acest copil contemporan cunoaşte un
număr mare de mărci de automobile, nume de artişti, etc. Aceasta arată atât capacitatea lui de
memorare şi de asimilare, cât şi faptul că este prins de atracţia exploziei informaţionale făcută
prin radio, televizor sau prin alte forme de reclamă. Aceasta trebuie să găsească căi paralele
compensatoare şi mijloace didactice prin care să atragă copilul în anumite activităţi de
cunoaştere a lumii şi vieţii. Unele dintre acestea sunt şi activităţile artistico-plastice din cadrul
educaţiei estetice.
Acest gen de activităţi impun considerarea copilului ca fiinţă liberă care descoperă
lumea progresiv şi începe să se exprime prin artă mult înainte ca aceasta să li se predea la
şcoală: „Educatorii au observat că din orice grup cultural, national, etnic, socio-economic ori
religios ar proveni şi oriunde s-ar afla ei pe glob, copiii trec prin aceleaşi studii ale reprezentării
simbolice”. De la doi ani, copiii mâzgâlesc fără a avea intenţia de a reprezenta ceva (faza
realismului fortuit sau faza mâzgâlelilor). Mai târziu, copilul începe să reprezinte lucrurile din
preajmă, cele care sunt importante pentru el punând formele determinante ale mâzgâliturii sale
în legătură cu formele anumitor obiecte (faza realismului neizbitit sau faza de incapacitate
sintetică). Când începe deja să construiască grafic anumite scene (faza realismului intelectual
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sau faza desenului ideoplastic) între 5-7 ani el împarte de obicei foaia în trei spaţii mari : partea
de sus (cerul), partea de jos (pământul) şi centru, în care desenează subiectul principal.
A fi creator, în sens general, înseamnă a fi capabil să stabileşti legături (relaţii) artistice
noi, neaşteptate între cunoştiinţele dobândite sau între acestea şi cele noi, a face combinaţii
artistice cu o anumită intenţie, întrucât activitatea creativă are întotdeauna un scop clar conturat.
Dar orice activitatea creatoare presupune mai întâi un bagaj de cunoştiinţe temeinic însuşite şi
integrate în sisteme cu ajutorul unor concepte metaforice.
Pentru copii interesul pentru acest gen de activităţi, libertatea în a face „jocuri” de
combinări şi asocieri de imagini, de materiale, de tehnici de lucru, în scopul de a exprima o
viziune sunt coordonatele „inovaţieri” artzistice.
Ce poate face educatoarea ca acest gen de activităţi să fie cele care oferă copilului
preşcolar independenţa în actiune şi care stimulează creativitatea?
Sunt lucruri, cel puţin aparent, la îndemâna oricărei dintre cele care tratează copilul ca
partener în educaţie :
-

Lăsaţi copilul să exploreze lumea înconjurătoare şi apoi să utilizeze ideile sale
originale;

-

Evitaţi copierea de către copii a unor modele stas- vor copia ideile dumneavoastră şi le
vor înăbuşi pe ale lor;

-

Folosiţi mereu alt tip de unelte de lucru (pensulă, beţişor, cretă, etc.) pe care le încercaţi
dumneavoastră anterior;

-

Schimbaţi cât mai des materialul pe care se lucrează (diversitate ca formă, mărime,
compoziţie);

-

Folosiţi cât mai multe procedee de obţinere a unor forme spontane;

-

Încurajaţi orice încercare a copilului şi nu subapreciaţi explicaţiile lui;

-

Utilizaţi metode de stimulare a creativităţii.
Câteva dintre tehnicile şi procedeele folosite în cadrul activităţilor de pictură pot fi:

1. Pe suprafaţa unei foi bine umezite, se aplică cu pensula înmuiată în culoare, linii şi
puncte de diferite mărimi şi în diferite poziţii . Prin fuzionarea lor la marginea foii iau
naştere diverse forme spontane care capătă semnificaţii diferite;
2. În interiorul unei foi îndoite se introduc pete de culoare uşor fluidizată. Se presează
culoarea prin apăsarea cu podul palmei ori cu cârpa. Când se dezdoaie foaia se observă
forme spontane dispuse simetric.
3. Pe un suport lucios (sticlă, faianţa) se aşează câteva pete de culoare. Peste ele se aşează
o foaie de hârtie şi se presează. Când se ridică foaia se apucă de două colţuri situate pe
aceeaşi latură. Surpriza este o formă într-o singură imagine .
4. Frunze diferite ca formă se colorează pe o parte în culori diferite. Apoi, ele se aşază pe
foaie (albă sau colorată) şi se presează cu degetele. Când se ridică frunza pe suprafaţă
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rămâne amprenta ei. Frunzele se imprimă de atâtea ori cât este necesar să se acopere
toată suprafaţa foii.
5. Pe o foaie de hârtie se aşează o cantitate mică de culoare fluidizată. Prin balansarea
hârtiei şi suflarea cu paiul, culoarea se răspândeşte dirijat pe suport. Aşa apar nişte pete
de culoare care, prin aspectul lor, pot sugera anumite forme imaginare.
6. Metoda „ştraifurilor” – se taie cu foarfeca un „straif” din hârtie (cu profil drept sau rice
alt profil). Acesta se aşează pe o foaie de hârtie şi se fixează bine cu degetele. De pe
ştraif se întinde cu pensula sau cu degetul arătător culoarea. Ştraiful se mută de atâtea
ori cât este nevoie să se acopere o suprafaţă.
7. Pentru obţinerea unor felicitări, invitaţii am folosit cu succes: desenarea cu beţişorul pe
o suprafaţă acoperită cu vopsea opacă, desenarea cu lumânarea apoi acoperirea cu fond
de acuarele, decolorarea cu soluţie de pc, trasarea unor liniicu sfoara vopsită.
Adultul nu găseşte întotdeauna opera copilului prea atractivă. Pentru acesta din urmă,
însă, ea este plină de semnificaţii. Esenţa este însă alta după cum afirmă George Văideanu în
„Cultura estetică şcolară” : „Ne interesează în primul rând nu valoarea artistică a lucrărilor, ci
valoarea lor formativă. Important rămâne faptul că elevul încearcă, se exprimă şi se cunoaşte
şi de cele mai multe ori această exprimare dispune de originalitate şi prospeţime”.
Bibliografie:


Maria Ilioaia, „Organizarea şi desfăşurarea activităţilor artistico-plastice”, E.D.P.,
1981- „Didactica preşcolară”, Ed. Integral, Bucureşti.
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Educaţia – acţiune comună a școlii și familiei
Prof. înv. primar Bucică Rădiţa
Şcoala Gimnazială „Zaharia Stancu”, Roșiorii de Vede
n deplină armonie cu obiectivele strategice ale reformei curriculare, şcoala este
chemată să dea elevilor acele cunoştinţe care îi vor ajuta să se orienteze să facă faţă
problemelor complexe apărute pe plan mondial, să le formeze deprinderi, să le
cultive dragoste şi interes pentru studiu, să le trezească motivaţii pentru muncă, să le formeze
comportamente durabile.

Î

Realizarea dezideratelor puse în faţa şcolii implică contribuţia întregii comunităţi
sociale şi îndeosebi a familiei – partenerul esenţial al şcolii.
Adesea auzim părinți spunând copiilor: ”Așa te-a învățat la școală?” Oare doar şcoala
educă?
Noi, ca formatori, suntem adesea puși în situația de a explica părinților că rolul școlii
este ușurat atunci când demersul educativ este sprijinit de activitatea familiei care trebuie să
fie una complementară. Rezultatele sunt foarte bune și demne de laudă în situații în care familia
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nu dă vina pe şcoală iar şcoala pe familie ci încearcă să găsească soluții pentru a evita
insuccesele copiilor.
După cum se ştie, educaţia este un fenomen fundamental ce constă în transmiterea
experienţei de viaţă a generaţiei adulte şi a culturii către generaţiile tinere în scopul pregătirii
pentru viaţă şi integrării în societate. Şi totuşi, în familie se face începutul actului educaţional
iar şcoala continuă această activitate colaborând în continuare cu familia.Părinţii sunt cei care
transferă copilului primele informaţii privind igiena personală, adaptarea la un anumit program
de viaţă. Tot în familie se dezvoltă pentru prima dată simţurile, gândirea, memoria, se formează
deprinderile de comunicare.
Când intră în şcoală copilul posedă deja un volum de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
care sunt aprofundate şi dezvoltate de data aceasta într-un cadru instituţionalizat.
Şcoala preia apoi multe din sarcinile familiei. Convergenţa acţiunii acestor doi factori
şi punerea de acord a modalităţilor de realizare a scopului comun devin una din principalele
căi de realizare a idealului educaţional. Familia trebuie să susţină neîncetat acţiunile educative
ale şcolii, iar şcoala se sprijină permanent pe experienţa de viaţă a copilului dobândită în
familie, grădiniţă şi alte împrejurări.
Trebuie totuşi subliniat aici interesul pe care părinţii îl acordă şcolii de-a lungul
evoluţiei copiilor. Dacă atunci când copiii sunt la grădiniţă sau în ciclul primar părinţii sunt
foarte interesaţi de activitatea şcolară, se implică în acţiunile demarate de aceasta, cu cât copiii
înaintează în vârstă cu atât participarea părinţilor nu mai este atât de vizibilă.
Modalităţile de colaborare a şcolii cu familiile elevilor sunt numeroase: şedinţe,
consultaţii, discuţii individuale, antrenarea părinţilor în amenajarea spaţiului sau procurare de
mijloace şi materiale didactice, desfăşurarea unor activităţi extraşcolare. Nu trebuie însă ca
aceste contacte să se limiteze doar la aceste forme de activităţi. Sunt situaţii în care şcoala este
chemată să sprijine familia pentru soluţionarea unor probleme apărute şi unde se impune şi
intervenţia consilierului psihologic.
Toate acestea au condus la conturarea unor obiective ce trebuie permanent avute în
vedere. Atât în şcoală cât şi în familie exemplul personal este o soluţie de a elimina minciuna,
neîncrederea, conştientizarea greşelilor comportamentale. Educaţia sănătoasă a copilului este
influenţată de atmosfera din familie. De multe ori influenţele negative,
atitudinile contradictorii, nepotrivirile de păreri, lipsa de încredere în capacităţile copilului au
avut efecte negative asupra activităţii şcolare dar şi asupra comportamentului şcolarului.
Autoritatea se câştigă cu tact, afectivitate, răbdare în timp îndelungat. Numai atunci
când putem purta o discuţie cu elevul considerându-l partener, prieten, iar acest sentiment este
reciproc, putem considera că munca de educaţie începe să dea roade. Trebuie să fim exigenţi,
dar nu excesiv, să îmbinăm toleranţa cu fermitatea..
Plină de semnificaţii, adaptarea după un text italian anonim intitulată „Lecţia
fluturelui”, mi-a atras atenţia în mod deosebit:
“Într-o zi, un om văzu din întâmplare un cocon şi se opri să-l studieze. În mica lui
gaură, omul observă un fluture care se străduia să iasă. Rămase multă ore lângă cocon
urmărind fluturele care părea că se află pe punctul de abandona, fără să poată ieşi prin gaura
care rămânea mereu la fel de mică.
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Omul decise atunci să ajute fluturele. Luă un cuţit, deschise coconul şi fluturele ieşi
imediat. Totuşi, trupul lui era slab şi amorţit, iar aripile mici şi fragile abia se mişcau.
Omul continuă să-l observe, spunându-şi că aripile fluturelui se vor deschide, dintr-o clipă în
alta, şi că atunci insecta va putea să-şi ia zborul.
Dar nu se întâmplă nimic! Fluturele îşi petrecu restul vieţii târându-se pe pământ,
cu trupul lui slab şi aripile chircite. Niciodată n-a putut să zboare. Ceea ce omul nu a înţeles,
în intenţia lui de a-l ajuta, este că trecerea prin orificiul coconului i-ar fi permis fluturelui să
facă efortul necesar ca să poată trimite lichidele vitale din trupul lui aripilor, ceea ce i-ar fi
permis să zboare.”
Ca şi fluturii, copiii învaţă să-şi deschidă aripile iar cei care îi înconjoară ştiu să le fie
aproape, păstrând însă distanţa potrivită. [Marie-Claude Beliveau, 2002 , p. 7] .
Atât părinţii cât şi cadrele didactice uneori din dorinţa de a face un lucru deosebit pentru
copil nu reuşesc decât să-l rănească. Am întâlnit adesea părinţi care fără să ţină seama de
înclinaţiile copilului, îl obligau să facă un sport, sau aşteptau rezultate foarte bune de la el de
multe ori, doar din dorinţa ca acesta să realizeze ceea ce ei nu au avut puterea sau şansa în viaţă.
Sunt însă şi cadre didactice care prin modul de a se purta, a se îmbrăca, a nota sau evalua
munca elevilor, cerând elevilor să-şi însuşească cunoştinţe ce depăşesc cu mult programa
şcolară, îi îndepărtează pe elevi . Tactul pedagogic nu este ceva înnăscut. Se poate dobândi, dar
rezultate au doar cei care împletesc acest tact cu dragostea faţă de om. Cei care nu sunt sensibili
la durerea celorlalţi, la bucuria lor, la nevoia lor, n-ar trebui să-şi facă din educaţie o meserie,
iar dacă au devenit părinţi trebuie să se autoanalizeze temeinic şi să încerce să schimbe ceva la
propria persoană.
Experiența la clasa pregătitoare (an şcolar 2013-2014) mi-a întărit convingerea că rolul
educației în școală este mult mai greu în cazurile în care familia nu se implică serios în
activitățile desfășurate la nivelul clasei. De asemenea am observat că părinții consideră că la
școală copilul trebuie să învețe multe lucruri pe care nu cu multă vreme în urmă, le achiziționau
în familie. Nu este normal ca un copil care are șase ani să nu știe cum se numește, câți ani are,
cum se numesc părinții, adresa personală… Ca urmare a acestor constatări cred că avem și
misiunea de a face educație parentală pentru a ne asigura succesul colaborării active dintre
școală și familie
De multe ori, în situaţia fluturelui se află copii care, deşi se bucură de atenţia părinţilor,
a cadrelor didactice, înregistrează eşecuri în viaţa de şcolar tocmai din cauza lipsei de unitate
a cerinţelor. Dacă la şcoală i se cere ceva iar acasă norma pe care la şcoală trebuie să o respecte
este demolată de o vorbă sau o atitudine a părintelui, copilul se află în incapacitate de a lua o
decizie. El nu ştie pe cine să mai asculte şi se revoltă. Iată de ce trebuie, mai mult ca niciodată
acum, în aceste timpuri dominate de televizor, calculator şi internet, şcoala şi familia să
acţioneze unitar pentru un scop atât de nobil: formarea viitorului.
Bibliografie:
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Eficienţa jocului didactic în învăţarea matematicii la ciclul primar
Prof. înv. primar Călian Daniela – Olivia
Şcoala Gimnazială Iernut
ealizarea unui învăţământ eficient necesită respectarea unei condiţii
importante: asigurarea continuităţii între diferitele trepte de învăţământ.
Această condiţie fiind valabilă şi pentru primele două trepte ale învăţământului:
preşcolar şi primar. Ca metodă activă în învăţământul primar, jocul didactic este considerat ca
o punte de legătură între joc – ca tip de activitate dominantă în care este integrat copilul în
grădiniţă şi activitatea specifică şcolii – învăţătura. Debutul şcolar este fără îndoială însoţit de
emoţii şi copiii depun eforturi adaptative, de aceea noi, dascălii, trebuie să găsim acele
modalităţi care să-i ajute să se adapteze mai uşor cerinţelor şcolii. Jocul sub toate formele sale
este tipul de activitate cu o foarte mare influenţă formatoare şi care trebuie păstrat în programul
claselor primare, cu condiţia să corespundă obiectivelor propuse.

R

Păstrând jocul în programul instrucţional oferim elevilor un cadru propice pentru
învăţarea activă, participativă şi plăcută stimulându-le iniţiativa şi creativitatea. Jocul are un
rol important deoarece jucându-se copilul învaţă, comunică, respectă reguli, face faţă unor
situaţii conflictuale. Jocul are menirea de a-i antrena pe toţi elevii clasei în activitatea de
învăţare, stimulându-le interesul şi curiozitatea, cultivându-le încrederea în capacitatea lor,
siguranţa în răspunsuri, deblocându-le potenţialul creator. Această formă de activitate provoacă
o plăcere deosebită.
Marele pedagog Édouarde Claparède spunea: „Copilul este o fiinţă a cărei trebuinţă
este jocul. Jocul este puntea ce poate uni şcoala cu viaţa, activitatea ce-i permite copilului să se
manifeste conform naturii sale, să treacă pe nesimţite la munca serioasă.”
Există convingerea că matematica este o disciplină dificilă, cu toate acestea ea a fost şi
va rămâne o disciplină indispensabilă pentru formarea fiecărui om, devenind o componentă
esenţială a culturii generale. Pe parcursul trecerii dintr-o clasă în alta, odată cu acumularea a
tot mai multe cunoştinţe, cu păşirea spre abstractizare şi apariţia unui volum complex de
informaţii, mulţi elevi înregistrează o scădere a interesului pentru matematică. Acest lucru este
în defavoarea lor deoarece în ciclul primar se clădeşte temelia învăţării ulterioare; de aceea
consider că elevii trebuie îndrumaţi să perceapă matematica ca pe un joc de simboluri cunoscute
de ei încă de la grădiniţă. Învăţarea de către elevi a conţinuturilor matematice într-un mod logic,
conştient, activ şi plăcut, precum şi dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul
matematicii trebuie să constituie o preocupare permanentă. Acest obiectiv se poate realiza prin
păstrarea în strategiile didactice utilizate, a jocului didactic matematic.
Pentru ca efectele multiple ale jocului didactic să se facă simţite trebuie alese jocurile
didactice potrivite obiectivelor urmărite şi particularităţilor clasei, să fie studiate cu atenţie
conţinuturile acestora, să se elaboreze un proiect de desfăşurare al lor, să fie pregătit materialul
didactic necesar. Trebuie explicat şi demonstrat modul de desfăşurare al jocului, trebuie să se
prezinte conţinutul şi principalele lui etape, să se precizeze regulile jocului astfel încât să se
asigure o însuşire rapidă şi corectă de către toţi elevii scoţând în evidenţă cerinţele pentru a
deveni câştigător. În timpul desfăşurării jocului e important să se imprime un ritm vioi jocului,
să se menţină atmosfera de joc, să se evite momentele de monotonie, urmărind evoluţia jocului,
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să se stimuleze iniţiativa şi inventivitatea elevilor, să se controleze modul în care elevii rezolvă
sarcina didactică respectând regulile jocului, să se creeze condiţiile necesare pentru ca fiecare
elev să rezolve sarcina didactică în mod independent sau în cooperare, să se intervină cu
completări şi indicaţii după caz, să se urmărească comportamentul elevilor, a relaţiilor dintre
ei, să fie activizaţi toţi elevii în joc, găsindu-se mijloacele potrivite pentru a-i antrena şi pe cei
timizi, să se încurajeze competiţia dar şi spiritul de întrajutorare, să se formuleze concluziile şi
aprecierile asupra modului în care s-a desfăşurat jocul, asupra comportamentului elevilor, să
se facă recomandări, evaluări individuale şi colective în funcţie de felul cum au respectat cu
stricteţe regulile jocului. Prin folosirea jocurilor didactice se declanşează şi se întreţine
activitatea de învăţare a elevilor.
După conţinutul capitolelor de însuşit în cadrul orelor de matematică se folosesc jocuri
didactice matematice specifice unui capitol sau grup de lecţii şi după momentul folosirii în
cadrul lecţiei, ca formă de bază a procesului de învăţământ, jocuri în completarea lecţiei.
Datorită efectului pozitiv al jocului didactic asupra motivaţiei de învăţare a elevilor şi
a eficienţei acestuia ca modalitate activă în cadrul procesului instructiv – educativ acesta se
poate integra în toate tipurile de lecţii de matematică, în diferite secvenţe ale lecţiilor atunci
când se consideră că este necesar. Astfel, în secvenţa de captare a atenţiei, introdusă în
proiectarea didactică ca deschizător şi mobilizator al proceselor intelectuale în procesul
cunoaşterii, jocul didactic poate declanşa interesul pentru activitate cunoscut fiind faptul că
acest aspect este un garant al eficientizării lecţiei de matematică. Importante sunt şi jocurile
care vizează organizarea calculului mintal, cel care succede evenimentul amintit anterior,
acestea concurând la obţinerea unor efecte pozitive pe plan matematic punând creierul în
acţiune. Pentru reactualizarea cunoştinţelor se pot folosi jocuri organizate în grup precum şi
fişe cu jocuri în scopul evaluării şi verificării modului de pregătire al elevilor. Elevii rezolvă
cu mai multă plăcere sarcinile propuse sub formă de joc. Util este jocul didactic şi în etapa de
dirijare a învăţării pentru a explica noile cunoştinţe sau pentru a le pregăti. De asemenea un rol
important îl au jocurile didactice utilizate în scopul aprofundării fixării şi consolidării
cunoştinţelor şi deprinderilor în etapele de realizare a feedback-ului, de intensificare a retenţiei
şi de obţinere a performanţei pentru a asigura temeinicia cunoştinţelor însuşite.
Voi prezenta în continuare un joc în legătură cu şirul numerelor naturale şi cu sistemul
poziţional al scrierii acestor numere .
Stop!
Scopul: formarea deprinderii de a număra corect, recunoaşterea simbolurilor numerelor,
dezvoltarea atenţiei voluntare şi a vitezei de reacţie.
Material didactic: cartonaşe cu numerele de la 0 la 100.
Sarcina didactică: recunoaşterea ordinii numerelor şi a simbolului numerelor formate
din zeci şi unităţi.
Desfăşurarea jocului: Elevii au pe bănci cartonaşe cu numerele de la 0 la 100 aşezate
în ordine. La semnalul învăţătorului un elev care este indicat de către acesta începe
numărătoarea continuând următorii, care spun pe rând numărul care urmează. La un moment
dat învăţătorul rosteşte cuvântul „Stop!” cerând elevilor să continue numărătoarea păşind
numărul înlocuit de cuvântul „Stop!”. Elevii trebuie să sesizeze ce număr a fost înlocuit prin
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cuvântul „Stop!”, să spună şi să ridice cartonaşul cu numărul respectiv. Câştigă elevii care nu
greşesc niciodată. Aceştia vor fi recompensaţi cu aplauze.
Pentru a facilita elevilor înţelegerea modului în care se realizează rotunjirea
(aproximarea/estimarea) unui număr format din zeci şi unităţi la un număr din zeci se poate
apela la următorul joc.
Rotunjeşte numărul!
Scopul: consolidarea deprinderii de estimare a unor numere prin zecea cea mai
apropiată.
Material didactic: jetoane cu numere
Desfăşurarea jocului: Elevii sunt împărţiţi în trei echipe. Fiecare elev are câte un jeton
pe care este scris un număr ce se poate rotunji, de exemplu, la 40, 50 sau 60.
Conducătorul jocului care poate fi învăţătorul sau un elev care ridică un jeton, de
exemplu 50. Elevii care au numerele ce se rotunjesc la 50 se grupează în jurul jetonului ridicat
de conducătorul jocului. Fiecare „rotunjire” corectă primeşte câte un punct. Câştigă grupa care
cumulează mai multe puncte. Elevii grupei câştigătoare vor primi câte un punct roşu.
Un joc stimulator şi antrenant este jocul următor. Acest joc se poate aplica în scopul
formării şi consolidării deprinderilor de calcul mental rapid şi pentru a facilita şi stimula
dezvoltarea gândirii matematice.
Rezolvă exerciţiul meu!
Scopul: consolidarea deprinderilor de calcul mental rapid şi a creativităţii elevilor.
Sarcina didactică: Efectuarea de exerciţii de adunare şi scădere.
Material didactic: foi de hârtie şi creioane
Desfăşurarea jocului: Se împarte colectivul de elevi în două grupe. La început fiecare
elev scrie pe foaia de hârtie un exerciţiu de adunare sau scădere în concentrul indicat de
învăţător, apoi împătură hârtia şi o ţine în mână.
La semnalul învăţătorului câte un reprezentant din fiecare grupă vine în faţa clasei în
ordinea în care sunt aşezaţi în bănci şi fac schimb de bilete. După aceasta, pe rând fiecare
reprezentant desface hârtia primită de la celălalt, citeşte cu voce tare exerciţiul şi îl rezolvă.
Rezultatul trebuie dat în timp limitat. Aprecierea se face cu participarea echipei adverse
acordându-se pentru răspunsurile corecte câte un ,,+”, iar pentru cele incorecte câte un ,, -”.
Câştigă grupa care a totalizat mai multe semne de ,,+”.
În scopul consolidării deprinderilor de calcul scris s-ar putea aplica următorul joc.
Cine urcă mai repede scara?
Scopul: consolidarea deprinderilor de calcul scris
Sarcina didactică: să rezolve operaţia de pe o anumită treaptă.
Organizarea jocului: Se poate realiza sub formă de întrecere cu trei variante.
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a) Individual – Pe tablă sau pe un carton este executat desenul „Scării” pe fiecare
treaptă fiind scris câte un exerciţiu. Învăţătorul cheamă câte un elev să rezolve o singură treaptă.
Elevul care rezolvă corect exerciţiul primeşte un punct, cei care nu reuşesc să rezolve sunt
ajutaţi de către colegi, dar nu mai primesc puncte.
b) Pe echipe – Sunt desenate trei scări cu exerciţii de acelaşi nivel de dificultate.
Fiecare echipă, deleagă un număr de elevi egal cu numărul treptelor. Creta circulă de la un elev
la altul (gen ştafetă), fiecare elev urcând o singură treaptă. Echipele pot delega şi un singur
elev (reprezentant) care va urca toate treptele. Câştigă echipa care rezolvă corect toate
exerciţiile urcând scara în cel mai scurt timp.
c) Pe echipe cu organizare internă. Fiecare echipă rezolvă sarcina în grup şi anunţă
doar rezultatele. Exerciţiile de pe scară pot să fie doar adunări, doar scăderi sau pot fi combinate
în funcţie de conţinuturile predate în lecţia respectivă. Câştigă echipa care rezolvă corect toate
exerciţiile şi în cel mai scurt timp.
Folosirea jocurilor didactice matematice îi ajută pe elevi să învingă dificultăţile pe care
le întâmpină în însuşirea noţiunilor matematice. Elevii se joacă şi asimilează cunoştinţe în
acelaşi timp fără să conştientizeze acest lucru. Jocurile didactice sunt mijloace eficiente de
activizare a întregului colectiv al clasei dezvoltând spiritul de echipă şi de întrajutorare şi
reuşind să-i capteze pe toţi elevii indiferent de bazele teoretice pe care le au în studiul
matematicii.
Bibliografie:
1. Neacşu, I., Găleteanu, M., Predoi, P. (2001), Didactica Matematicii în învăţământul
primar - Ghid practic, Editura Aius, Craiova
2. Gheba, G., Gheba, L., Popovici, C-tin., Gheba, C., Nicolescu, M.G., (2005),
Matematică – Jocuri didactice şi probleme de perspicacitate, pentru preşcolari şi
şcolarii claselor I – IV, Editura Universal Pan, Bucureşti
3. Simionică, E., Caraiman, F., (1998), Matematica prin joc, Editura Polirom, Iaşi
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Activităţi integrate: DLC+ DEC. Memorizările și desenul
Ed. Căruceru Paula
Grădiniţa cu P. N. Rugineşti, Vrancea

emorizările constituie activităţi obligatorii, special organizate în grădiniţa de
copiii pentru însuşirea conştientă a poeziilor, pentru repetarea sau verificarea
lor. Nu este suficient ca scopul activităţii propuse să fie clar, corect formulat
pentru ca activitatea să se desfăşoare normal şi eficient, ci trebuie să fac apel şi la o serie de
factori cu rol de stimulare şi activare, de sensibilizare selectivă şi imbold, care sunt încadraţi în
noţiunea de motivaţie.

M

26

Nr. 5 - ianuarie 2016

Apelul la motivaţia copilului constituie modalitatea de bază în captarea atenţiei pe tot
parcursul desfăşurării activităţii instructiv-educative. Pe de altă parte, copiii sunt mai atenţi şi
dovedesc mai mult interes dacă ştiu de la început ce trebuie să facă şi unde trebuie să ajungă.
Prin urmare: „educatoarea le va vorbi copiilor în general despre activitatea ce urmează
să o desfăşoare împreună. Prezentarea imaginii se va face întro formă accesibilă vârstei
preşcolare, interesantă şi convingătoare, pentru a asigura succesul activităţii”.(I. Cerghit)
Psihologii au pus în evidenţă, pe baza unor experienţe interesante, faptul că memorarea
preşcolarilor e legată de imagini concrete, cu caracter analitic, detaliat sau situativ ( bazat pe
relaţii de contiguitate).
Pornind de la aceste considerente, foloseam în cadrul activităţilor de memorizare planşe
care privite în ansamblu erau adevărate picturi din care copilul înţelegea la un moment dat
ceea ce voia el, referitor la textul poeziei.
Aveam de multe ori eşecuri în povestirea textului poeziei pe baza acestor planşe şi de
aceea am revăzut capitolele din psihologie referitoare la rolul imaginii în învăţarea verbală şi
înţelegerea mesajului prin intermediul imaginii; în concluzie, „imaginile şi-au asumat rolul de
a comunica informaţii, idei, gânduri şi sentimente, sensuri şi semnificaţii”.
Spre exemplificare, prezint planşa folosită la memorizarea poeziei ”Primăvara”, de V.
Alecsandri:

„Ca sistem generalizat de semnificaţii imaginile beneficiază de faptul că nu cunosc
graniţe lingvistice, asigurându-şi astfel un important atu în raport cu cuvintele”, dar cuvântul
însoţit de o imagine ajută copilul în mod real, scurtându-i drumul spre cunoaştere, trezindu-i
dorinţa de şti, de a descoperi, de a descifra şi înţelege, după care să emită judecăţi exprimate în
plan verbal şi ulterior comportamental.
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Aşa am renunţat la planşă şi odată cu recitarea textului, am schiţat pe tablă principalele
elemente ale versului, reuşind în final un „portret” colorat al poeziei – un scris pictografic al
textului.
Acesta este „portretul” poeziei „Primăvara”, după metoda mea de predare:
PRIMĂVARA
V. Alecsandri
A trecut iarna geroasă,
Câmpul iată-l înverzit,
Rândunica cea voioasă
La noi iarăşi a sosit.

Dintr-o creangă-n alta zboară
Sturzul galben aurit
Salutare primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!

Turturelele se-ngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica albină
Din flori miere adunând.

Cântă cucu-n dumbrăvioară
Pe copacul înflorit,
Salutare primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!
La început, de teamă că nu voi reuşi să desenez elementele din text atât de corect, am
schiţat în pauză elementele în ordinea versurilor şi în momentul recitării am afişat planşa-schiţă,
care nu a trezit prea mult interes, nu i-a mobilizat în recitare-memorare. Lecţia a avut un
caracter lent, pot spune apatic, nu a însufleţit grupa ca atunci când desenam şi recitam simultan.
Aşa am ajuns la concluzia că recitând versurile şi desenând în faţa lor, i-am mobilizat, le-am
trezit curiozitatea şi interesul pentru memorizarea poeziei, iar comentariul meu cu privire la
execuţia cam nereuşită a unor desene le-a trezit „pofta”de a încerca acel desen – element.
Am folosit această metodă la grupe diferite de vârstă şi am ajuns la următoarea
concluzie:
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Copiii sunt receptivi şi antrenaţi în memorizare numai dacă pictograma se face sub ochii
lor odată cu recitarea textului. Mişcarea cretei pe tablă, gestica, mimica şi muzicalitatea
versurilor îi antrenează în memorarea textului. Jocul apariţiei rimei pe tablă îi antrenează până
şi în execuţia desenelor individuale.
Această metodă simplă, atractivă, care a prins repede la copii şi prin care am evitat
memorarea mecanică a cuvintelor necunoscute, pentru că prin desen imaginea „vorbeşte” şi
uşurează funcţionalitatea memoriei, am folosit-o în etapa familiarizării cu textul poeziei.
Lesne s-a întipărit în mintea copiilor cuvântul şi imaginea – care au format textul
poeziei indiferent de numărul strofelor care au compus-o. Acest fapt l-am observat în cazul
memorizării poeziei ”Balada unui greier mic”, de G. Topârceanu, o poezie lungă, cu un început
descriptiv, al cărui final era accesibil grupei mijlocii, întreaga poezie fiind învăţată numai la
grupa mare. Am reuşit memorizarea poeziei mai sus menţionate şi la grupa mijlocie, cu ajutorul
scrisului pictografic. Am asociat versurilor desene în ordinea dată de strofe şi, totodată am
explicat cu uşurinţă cuvintele, am scos în evidenţă frumuseţea expresiilor artistice pe care copiii
le-au înţeles cu uşurinţă.
Avantajele ei:
- uşurează foarte mult memorarea, dar şi explică cuvintele necunoscute, pentru că
preşcolarii pot asocia aceloraşi imagini cuvinte sinonime. De exemplu, în poezia „Bunica”,de
O. Cazimir, în text se întâlneşte cuvântul”divan” iar prin desen acest cuvânt este asociat imediat
cu imaginea patului; deci cuvântul este explicat prin însăşi imaginea de pe tablă;
-„povestirea” textului poeziei se face mai liber, fără abateri de la conţinutul textului,
copiii având tendinţa de a specifica lucruri pe care şi le imaginează, dar care nu sunt în text;
- numărul copiilor care au memorat poezia la sfârşitul activităţii a fost mult mai mare,
iar în repetarea poeziilor am sesizat că aveau tendinţa de a se uita la tablă dacă erau în impas şi
se corectau repede singuri, ori îşi aminteau cuvântul sau versul, cu toate că tabla era curată;
- nu au mai întâmpinat greutăţi în redarea succesivă a strofelor, această ordine fiind dată
de scrisul pictografic pentru că, de obicei, ei reţin versurile care le plac din cauza sonorităţii şi
sar peste alte versuri neintenţionat;
- am observat o schimbare, un salt calitativ în executarea desenelor, întotdeauna le-am
cerut să deseneze, repetând textul poeziei;
- încrederea copiilor în forţele proprii creşte pe parcursul activităţii şi nu o dată am avut
surpriza să constat că mai mult de jumătate din cei prezenţi ştiau poezia pe de rost, iar toţi copiii
au reuşit să-mi spună cu cuvintele lor despre ce este vorba în poezie.
Procedând astfel, copiii încep să-şi dea seama de conţinutul celor însuşite, să gândească
asupra celor observate, să facă legături între reprezentările anterioare şi cele nou dobândite.
Descifrarea bine organizată a textului stimulează o serie de procese intelectuale şi
afectiv-voliţionale, sensibilitatea şi imaginaţia creatoare.
Cuvântul însoţit de imagine ajută copilul în mod real, scurtându-i drumul spre
cunoaştere, trezindu-i dorinţa de a şti, de a descoperi, de a descifraşi înţelege, de a simţi, după
care să poată emite judecăţi exprimate în plan verbal, ulterior comportamental.
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Învăţând şi recitând versuri, copiii descoperă în cuvinte sensuri noi, neaşteptate, îşi
însuşesc expresii literare, care, odată intrate în vocabularul lor îl colorează, îl nuanţează. În
acelaşi timp, în măsura în care copiii au înţeles versurile, intenţia şi sentimentele poetului,
învaţă să recite expresiv, să respecte pauzele gramaticale, logice şi psihologice marcate de
punctuaţie, de sensul propoziţiei sau al frazei rimate.
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Învăţarea prin colaborare în clasa digitală
Prof. înv. primar Ana-Maria Marinescu
Școala Gimnazială Nr. 28, Galați
levii de astăzi sunt elevi ai secolului XXI. Aceşti “nativi” digitali cresc într-o
lume în care instrumentele digitale existau atunci când s-au născut şi mulţi o
folosesc în mod firesc pentru a comunica şi a învaţa autonom sau împreună cu
colegii. Fiind conştienţi de felul în care elevii folosesc tehnologia, profesorii pot integra
lucrurile cu care sunt familiarizaţi în activităţile de la clasa. Ei se confruntă cu provocarea de
a-i implica efectiv în procesul de învăţare, de a valorifica abilităţile lor în domeniul tehnologiei
şi de a forma abilitati şi cunoştinţe necesare pentru a avea succes în viitor.

E

Cum în trecut, la locul de muncă se punea accentul pe individualism, succesul
depinzând de competiţie, astăzi cercetările arată o probabilitate mai mare de a avea succes în
cazul celor care lucrează împreună. Colaborarea este benefică pentru indivizi şi pentru
societate, este o competenţă importantă. Iar colaborarea cu ajutorul tehnologiei este utilă pentru
elevi, ajutându-i să-şi dezvolte capacităţi de gândire pentru secolul XXI, să aprofundeze
materia şcolară, să se pregătească pentru o lume globală.
Colaborarea între elevi reprezintă o trecere de la clasa convenţională centrată pe
profesor către un mediu centrat pe elev, făcând deseori apel la abordări bazate pe proiecte.
Cercetările arată că elevii care lucrează prin colaborare, învaţă mai repede şi mai eficient,
reţin mai multe lucruri şi au o părere mai bună despre experienţă de învăţare.Indiferent dacă
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sarcina este simplă sau complexă, învăţarea prin colaborare are beneficii educaţionale şi sociale
clare:
- competenţe ale secolului XXI-activităţile de colaborare implică capacităţi de gândire
complexe, competenţe de care elevii au nevoie pentru a avea succes în secolul XXI
- rezultatele şcolare se îmbunătăţesc prin colaborare, nu individual
- nevoile individuale ale elevilor -colaborarea îl poate ajuta pe profesor să răspundă
nevoilor tuturor elevilor, indiferent de nivelul competenţelor sau stilul lor de învăţare
- dezvoltare socială-elevii din clasele în care se colaborează au beneficii de natură
socială
Învăţarea se produce când oamenii vorbesc şi lucrează împreună pentru a rezolva o
problema, discuta despre o idee sau îndeplinesc un obiectiv. Interacţiunile sociale au impact
asupra elevior şi asupra atitudinii lor faţă de şcoală.
Tehnologia poate fi folosită pentru a îmbogăţi experienţele de colaborare, a obţine
rezultate mai bune şi a face colaborarea mai eficientă. Pentru a asigura productivitatea
colaborării sunt necesare competenţe specifice care trebuie să fie modelate, învăţate, practicate
şi promovate în timpul exerciţiilor de colaborare.
1.încredere şi respect reciproc (ascultăm fără să judecăm)
2.flexibilitate între colaboratori (capacitatea de a face compromisuri)
3.comunicare clară
4.interdependenţă pozitivă (responsabilitate comună pentru muncă în colaborare)
5.răspundere individuală şi de grup
6.sarcini cu scop şi valoare
7.procese de grup
În cadrul unui proiect putem încerca mai multe tipuri de activităţi de colaborare;
-idei împărtăşite în perechi-profesorul adresează o întrebare, iar elevii organizaţi în
perechi desfăşoară o activitate “gândeşte-fă pereche-împărtăşeşte-prin care se gândesc, discuta
în perechi întrebarea timp de câteva minute, iar apoi câteva perechi împărtăşesc celorlalţi
răspunsurile. In final pun întrebări mai specifice.Abordarea această funcţionează foarte bine
pentru elevii care nu se simt în largul lor cu învăţarea prin colaborare.
- investigaţii în grup- elevii lucrează în grupuri mici; devin experţi, iau notiţe şi le
împărtăşesc şi celorlalţi
- colectare de date în grup -elevii formulează o ipoteza, analizează, colectează date întro foaie de calcul online, fiecare grup contribuie pe un wiki al clasei
- sfaturi de la experţi-fiecare grup alege o organizaţie/o persoană căreia să-i adreseze
întrebări legate de investigaţiile lor, trimit emailuri cu întrebări specifice; organizarea unei
conferinţe video cu o persoană din altă ţară
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- rezolvarea de probleme de grup - elevi îşi fac cunoscute în faţă clasei listele cu
idei; din 10 reducem lista la 7
- conferinţe video cu o altă clasa - ca produs final, fiecare grup pregăteşte o propunere
pe care să o prezinte într-o conferinţă; pot fi invitaţi şi părinţii să participe;
Ce instrumente de colaborare pot fi folosite pentru a sprijini colaborarea şi scopurile
colaborării?
- pentru scriere în colaborare: se pot folosi bloguri, documente de colaborare (procesare
de text, foi de calcul, organigrame, baze de date, grafice, prezentări etc.), wiki-uri. Profesorii
şi elevii scriu, accesează în comun şi creează în colaborare conţinuturi online.
- pentru comunicare şi schimb de mesaje: se poate folosi mesageria instant, conferinţe
video şi audio. Profesorii şi elevii comunica între ei, cu alte clase, cu membri ai comunităţii şi
cu experţi.
- creaţii vizuale: desen, creaţii grafice, editare de imagini, hărţi mentale/organizatori
grafici. Profesorii şi elevii concep, accesează în comun şi creează în colaborare conţinuturi
vizuale online.
- creaţii video: creaţii şi editare audio, comentarii. Profesorii şi elevii concep, accesează
în comun şi creează în colaborare conţinuturi audio online.
Cu ajutorul acestor instrumente elevii sunt atraşi în conversaţii pe teme educaţionale cu
alţi elevi, experţi sau alte categorii, descoperind, explorând şi clarificadu-şi cunoştinţele.
Instrumentul de colaborare pe care noi il folosim frecvent este blogul. Este un fel de agenda
personală, un website unde scrii continuu diverse lucruri. Vizitatorii comentează ce au citit, îţi
trimit un email, creeză un link către blog. El cuprinde informaţii atât pentru elevi cât şi pentru
părinţi: orare, calendare despre termene, lecturi suplimentare, teste şi evenimente speciale.
Elevii pot descarca fişiere pentru teme, subiecte model pentru concursuri, prezentări diverse
care îi ajută să-şi sintetizeze mai bine cunoştinţele.
Iata un exemplu de proiect pentru ciclul primar:
Blogging la clasa I - copiii scriu, pe rând despre diverse lucruri care li se întâmplă în
viaţă de şcolar, despre desene pe care le pun pe blog sau se pot “juca” cu un animal de plus,
denumit “tovarăşul nostru de călătorie” care vizitează clasa noastră şi o clasa din altă ţară. Când
ne vizitează ”el” face fotografii în timp ce noi lucrăm în clasa, ne vizitează oraşul, facem
excursii, vine acasă la noi, iar noi scriem despre vizite pe blog. Colegii noştri din cealaltă ţară
pot citi şi comenta. Aşa vom afla şi noi multe lucruri despre ei când “tovarăşul de călătorie” le
va vizita ţara.
Elevi de clasa a IV-a colaborând în toată ţara - fiecare elev poate avea un partener
de la o altă şcoală pentru a scrie o povestire originală. Li se da o imagine, un titlu şi un fragment,
apoi trebuie să creeze ei restul. Pot folosi Google Docs că să se gândească la idei, să scrie şi să
editeze povestirea. Pot face o conferinţă video pe Skype la şcoală. Echipele pot folosi pe rând
computerul cu conexiunea video. Pot folosi chatul de pe Google Docs pentru a discuta despre
orice problema apărută cu povestirea. Când povestirile sunt gata pot fi puse sub formă de
capitole ale unei “cărţi” pe un wiki. Se pot compara povestirile cu altele care au avut aceeaşi
imagine şi acelaşi titlu.
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Formarea cu atenţie a grupurilor de către profesori, pregătirea atentă a activităţilor îi
ajută pe elevi să colaboreze bine în astfel de proiecte şi să-şi dezvolte abilităţi de care au nevoie
în şcoală şi în afare şcolii.
Elevii de astăzi se simt mai bine când lucrează cu tehnologia şi sunt deseori mai
experimentaţi decât profesorii. Însă abilităţile digitale ale elevilor şi obiceiurile lor pot să
contribuie la învăţare, dar şi să îi distragă. Combinând cunoştinţele digitale ale elevilor cu o
activitate de instruire bine pregătită, profesorii pot asigura experienţe care îi ajută pe elevi să
înveţe mai bine materia şi să-şi dezvolte competenţe esenţiale de colaborare.

De vorbă cu părinţii…
Prof. înv. preşc. Dorina Nica
Grădiniţa cu P. P. ,,Dumbrava minunată”, Tulcea
“Dacă există ceva ce dorim să schimbăm la copilul nostru, ar trebui să ne uităm mai
întâi la noi înşine dacă nu există ceva ce ar trebui schimbat la noi.” - C.G. Jung
timpul să afli ce se întâmplă....... Ştii că ai un copil extraordinar, dar se poate
să fi greşit undeva. Tu, părintele lui, deşi n-ai vrut, uneori nu ai procedat tocmai
bine. Trebuie doar să recunoşti asta şi să doreşti să schimbi lucrurile. Şi, mai e
nevoie de ceva. De iubire! Oferă-i copilului tău în fiecare zi….......atât cât poţi.

E

Având în vedere că anii copilăriei sunt şi anii grădiniţei, specificul muncii educative
din grădiniţă presupune şi organizarea unor activităţi cu familia copiilor, pentru că de foarte
multe ori nu ştie sau nu poate să facă acest lucru în condiţii corespunzătoare. Rolul familiei nu
se mai poate rezuma la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea supravegherii
acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului, un continuator al
cerinţelor impuse de practica educaţională instituţionalizată .
Evoluţiile rapide din viaţa socială de astăzi, modificarea statutului familiei, atribuţiile
crescute ale femeii, fac ca rolul grădiniţei să fie mare, nu numai în ce priveşte educaţia copiilor,
ci şi a părinţilor. Grădiniţa trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, arătând părinţilor
noi căi spre educaţie în beneficiul copiilor.
O educaţie adevărată, reală, se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în
grădiniţă şi şcoală. În primul rând, ea se realizează prin puterea exemplului şi abia apoi prin
cea a cuvântului. Tot ceea ce se săvârşeşte sub privirea copilului are efect mai puternic decât
frazele moralizatoare.
În acest sens, a fost conceput Programul Naţional de educaţie a părinţilor “Educaţi
aşa!”, implementat în ţara noastră de Reprezentanta UNICEF, prin Fundaţia “Copiii noştri”, în
colaborarea cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Acest program a fost primit cu interes şi simţ
de răspundere de cadrele didactice şi îmbrăţişat cu entuziasm de către părinţi.
Proiectul Fundaţiei „Copiii Noştri” îşi propune formarea şi abilitarea personalului
didactic din grădiniţe şi şcoli primare pentru a organiza cursuri cu părinţii după metoda
„Educaţi Aşa!”, creată de Netherlands Institute for Care and Walfare din Utrecht, Olanda, o
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metodă modernă, accesibilă şi inovatoare, care are ca grup ţintă părinţii
învăţământul preşcolar şi primar.

copiilor din

Metoda de predare este concepută de către Institutul olandez şi presupune organizarea
de lecţii cu părinţii pe teme de mare interes în educaţia copilului în familie. Lecţiile sunt în
număr de cinci, pe fiecare săptămână câte una, la finalul lor părinţii putând conştientiza ce
influenţă au experienţele din copilărie asupra dezvoltării personalităţii celor mici.
SCOPUL PROGRAMULUI
Programul “Educaţi aşa!” a fost conceput mai ales în sprijinul părinţilor care întâmpină
greutăţi în educaţia copiilor, dar şi pentru a preveni greşelile în educaţie, prin formarea de
comportamente şi abilităţi care să permită o bună relaţie cu copiii.
Cursul vizează formarea abilităţilor părinţilor pentru:
-

a stimula comportamentul pozitiv al copilului;

-

a stabili reguli şi limite;

-

a fi consecvenţi;

-

a învăţa cum să evite manifestările nedorite ale copilului;

-

a întelege că există şi alte modalităţi de a pedepsi, cum ar fi izolarea sau retragerea
atenţiei.

Astfel, părinţii pot învăţa unii din experienţa celorlalţi, îşi pot împărtăşi părerile, pot
găsi împreună soluţii. Cursul are 5 module, reprezentate de cele 5 mari abilităţi de o deosebită
importanţă pe care părinţii le pot exersa şi aplica în educaţia copiilor.
ACORDAREA ATENŢIEI –APRECIEREA-RECOMPENSA
Câteodată, copiii fac ceva bun, dar părinţii nu acordă atenţie. Atunci, nici copiii nu se
mai bucură de ceea ce fac. Copiii fac în fiecare zi o mulţime de lucruri pe care le puteţi
recompensa. Dacă recompensaţi copilul, fiţi atent la ceea ce face bine. Spuneţi copilului ceva
lăudabil despre ceea ce a facut bine.
-

Acordaţi, pe cât posibil, atenţie lucrurilor frumoase pe care copilul le face.

-

Mângâindu-l, clipind din ochi sau arătăndu-vă interesul.

-

Spuneţi copilului ceea ce face bine. Astfel, copilul devine mai încrezător în sine.

-

Nu daţi atenţie prea mare la lucrurile rele pe care le face.

-

În fiecare zi urmăriţi lucrurile bune şi drăguţe pe care copilul le face.

-

Recompensaţi-l imediat ce a făcut un lucru bun.

- Spuneţi ceva draguţ despre comportamentul bun.
-
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STABILIREA LIMITELOR- A SPUNE NU, A INTERZICE
O manieră clară de a fixa limite este aceea de a spune NU. Spuneţi nu în situaţia în care
copilul face sau întreabă ceva ce nu vă place. Explicaţi copilului de ce nu are voie să facă ceea
ce a făcut. Atunci copilul va înţelege mai bine interdicţia.
-

Spuneţi clar CE nu are voie să facă.

-

Explicaţi DE CE nu are voie.

-

NU este NU.

-

Nu spuneţi prea des NU.

-

Faceţi complimente pentru lucrurile frumoase pe care copilul le face. Copiilor le place
să fie lăudaţi.
IGNORAREA

Câteodată, copiii fac ceva ce nu au voie, doar ca să vă atragă atenţia. Dacă
dumneavoastră le-o acordaţi, atunci ei continuă. Cea mai bună soluţie este aceea de a nu
raspunde. Deci, a ignora. Dacă observaţi că face ceva periculos – se joacă cu foarfeca sau cu
chibriturile –atunci bineînţeles că trebuie să reacţionaţi! Ignoratul ajută în special copiii care se
plâng sau au o atitudine mai nervoasă.
-

Spuneţi mai întâi copilului ce are voie să facă şi ce nu.

-

Nu reacţionaţi dacă încearcă să vă atragă atenţia.

-

Încercaţi să vă menţineţi poziţia făcând altceva.

-

Reacţionaţi întotdeauna faţă de un comportament periculos.

-

Acordaţi atenţia cuvenită pentru lucrurile frumoase. Astfel, vor continua să facă lucruri
frumoase.
IZOLAREA

Copiii sunt activi în fiecare zi. Câteodată fac lucruri urâte, distrug lucruri dinadins. Dacă
părinţii nu sunt de acord, trebuie să fixeze nişte reguli. Într-un astfel de moment, ignorarea nu
îşi are sens. A ignora copilul nu va da rezultate. În astfel de situaţii, singurul lucru care dă
rezultate este acela de a pune copilul separat. Nu timp îndelungat: 5 minute, într-un loc
neplăcut. De exemplu, pe hol.
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-

Puneţi copilul să stea separat.

-

Explicaţi de ce faceţi aceasta.

-

Căutaţi un loc mai neplăcut pentru el, unde să nu se poată distra.

-

Nu o faceţi prea des.

-

Acordaţi mai multă atenţie lucrurilor frumoase.
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PEDEPSIREA
Pedepsele nu sunt plăcute. Deci, nu exageraţi cu pedepsele. Nu ameninţaţi cu ceva ce
nu puteţi face, deoarece nu are sens. Dacă interzici, ignori sau pui să stea separat şi toate acestea
nu dau rezultate, atunci trebuie să încerci cu pedeapsa. Nu pedepsiţi prea des. Altfel, pentru
copil devine o obişnuinţă şi nu îl mai impresionează cu nimic.
Mai bine acordaţi atenţie lucrurilor frumoase pe care le face. Astfel, preîntâmpinaţi
maniera negativă prin care copilul încearcă să vă atragă atenţia.
-

Explicaţi de ce îl pedepsiţi.

- Nu exageraţi cu pedeapsa.
-

Nu pedepsiţi prea des.

-

Daţi-i copilului atenţie şi lăudaţi-l pentru lucrurile frumoase pe care le face.

Parcurgând acest program, putem afirma cu încredere că grădiniţa este instituţia care
oferă educaţie, ea are rol de a oferi sprijin atât copiilor, cât şi părinţilor. Activităţile desfăşurate
în grădiniţă reprezintă terenul unor relaţii educative din care se remarcă beneficiari
copiii,alături de părinţii lor şi de educatori care, conlucrând, se simt importanţi şi valorificaţi.
NU UITAŢI!
Familia are rol decisiv în educaţia copilului.
Nu uita, dacă greşeşte, nu trebuie neapărat să fie pedepsit.
Poate ai uitat să-i stabileşti regulile şi a greşit fără să-şi dea seama că te supără.
Uneori, faptul că îl ignori poate fi cea mai aspră pedeapsă pentru el.
Şi ar mai fi ceva! Oferă-i mici recompense pentru faptele bune. Nimic nu i-ar plăcea
mai mult decât să meargă la plimbare cu tine, să-i citeşti o poveste sau pur şi simplu să staţi
unul lângă celălalt în faţa televizorului.
Crezi că e prea mult pentru tine ?
E drept că în viaţă nu ai timp pentru toate. Mai cu seamă că ai pierdut primii paşi ai
copilului tău, că nu ai auzit primele lui cuvinte, că nu i-ai lăudat primul desen, primele litere
scrise, că nu ai ascultat prima poveste citită de el…
Pentru toate acestea... TREBUIE SĂ-I FII MEREU ALĂTURI !
Bibliografie:
Ina Bakker, Hans Janssen, cursul pentru părinți ,,Educați așa!”
Vincent Acker, Cristophe Inzirillo, Bruno Lefebvre, Cum să-ți ajuți copilul? Învață meseria de
părinte!, Editura Teora, București, 2004
Kay Kuzma, Înțelege-ți copilul, Editura Viață și sănătate, București, 2008
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Principii și concepte promovate prin Visible Learning
Prof. înv. preşc. Nistor Maria
Grădiniţa cu P.P.„O lume minunată”, Curtea de Argeş
„Dacă lentila profesorului s-ar putea schimba ca să vadă învățarea prin ochii elevului,
acesta ar fi un excelent început.” (J. Hattie)
oul concept Visible Learning a apărut ca urmare a cercetărilor începutului de
secol XXI în materie de pedagogie aplicată. Acest concept nou se referă la
însuşirile de bază ale şcolarizării, axându-se pe caracteristicile şcolarizării care
au cel mai mare impact în procesul de învăţare, adică cele care fac învăţarea vizibilă.

N

John Hattie, profesor şi cercetător, formator a peste 3000 de profesori din peste 1000
de şcoli, majoritatea din Noua Zeelandă şi Australia, a efectuat peste 800 de metaanalize care
au stat la baza editării lucrării Visible Learning. Rod al efortului de sintetizare a peste 50 000
de cercetari, incluzand 250 de milioane de elevi, lucrarea identifică, pe baze riguros ştiinţifice,
care sunt cei mai eficienţi factori din procesul de predare-învăţare. Într-o lume preocupată de
aspectele conjuncturale ale activităţii didactice (politici educaţionale, management şcolar etc.),
John Hattie se întoarce la „viaţa de zi cu zi“ a profesorilor si elevilor. Axată pe procesele
specifice lecţiei şi interacţiunilor profesor–elev, lucrarea oferă criterii clare şi obiective pentru
orice educator care doreşte să aleagă cele mai bune căi de optimizare a învăţării.
PRINCIPII DUPĂ CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎNVĂŢAREA VIZIBILĂ
1. În primul rând VIZIBIL se referă la a face învăţarea elevilor vizibilă pentru profesori,
aceştia putând identifica atributele care fac observabil progresul în învăţarea elevilor (ce anume
trebuie făcut pentru ca rezultatele bune şi foarte bune, sau cele mai puţin bune ale elevilor să
se vadă foarte repede şi foarte clar).
2. În al doilea rând, VIZIBIL presupune că toţi din şcoală (elevi, profesori, directori)
trebuie să cunoască într-un mod vizibil impactul pe care-l au asupra învăţării (fiecare dintre cei
trei factori trebuie să cunoască, să identifice fără efort acţiunile celorlalti, dar să fie conştienţi
de acţiunile proprii pentru progresul tuturor).
3. În al treilea rând, aspectul VIZIBIL se referă la a face predarea vizibilă elevilor, astfel
încât ei să înveţe să devină proprii lor profesori. Putem spune că acest aspect este scopul
esenţial al învăţării vizibile.
Drept urmare, profesorii trebuie să fie atenţi la posibilităţile fiecărui elev, la dorinţele
de învăţare, la capacităţile intelectuale şi, prin toate acţiunile didactice, să determine elevii săşi dorească mai mult, să caute singuri cunoaşterea sub toate formele, să fie ei înşişi profesorii
de care au nevoie şi astfel învăţarea să devină permanentă, pe tot parcursul vieţii.
John Hattie a descoperit că cele mai de efect 10 influenţe în strânsă legătură cu
realizările pe care le poate avea un elev sunt: autoevaluarea, evaluarea formativă, claritatea
explicaţiilor profesorilor (coerenţă), învăţare reciprocă, feedback-ul, relaţia elev-profesor,
strategiile meta-cognitive, auto-verbalizarea /a pune şi a-şi pune întrebări, dezvoltarea
profesională continuă a profesorului, învăţarea prin problematizare (învăţarea prin rezolvarea
problemelor).
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Principiul promovat prin Visible Learning presupune predarea şi învăţarea vizibilă.
Dovezile arată că cele mai bune efecte asupra procesului de învăţare apar nu doar atunci
când elevii devin proprii lor profesori (prin automonitorizare şi autoevaluare), dar şi atunci
când profesorul învaţă din propria predare.
Dezvoltarea profesională din şcoală ajută profesorii să caute căi spre soluţionarea
tuturor problemelor specifice instruirii şi pentru ajutorarea elevilor în cautarea noului şi
complexităţi.
Profesorii experimentați, motivaţi în acţiunea lor de noul curent educaţional, susțin
relația de sprijin profesor – elev, drept urmare, aceștia:
- Îşi pun întrebări;
- Îşi fac griji dacă elevii nu fac progrese corespunzătoare;
- Caută dovezi pentru succese şi lacune;
- Cer ajutor atunci când au nevoie de el în procesul lor de predare;
- Identifică cele mai importante căi (modalităţi) de a reprezenta subiectul pe care îl predau;
- Crează un climat optim pentru învăţarea în clasă;
- Monitorizează procesul de învăţare şi dau feedback;
- Ştiu că toţi elevii pot avea rezultate foarte bune (profesorii cei mai pasionaţi au rezultatele
cele mai bune la clasă) ;
- Influenţează toate rezultatele elevilor, nu doar la testele notate (influnţează prin diferite căi:
încurajează elevii să nu renunţe la şcoală, îi ajută să dezvolte înţelegeri profunde şi
conceptuale, îi învaţă să dezvolte strategii multiple de învăţare, îi încurajează să îşi
asume riscuri în învăţare, îi ajută să dezvolte respect pentru sine şi pentru ceilalţi
şi îi ajută să se transforme în participanţi activi ai societăţii civile).
În mod obișnuit profesorii susțin că dau frecvent feedback de ajutor elevilor.
Observatorii la clasă, instruiti, au văzut niveluri foarte scăzute de feedback profesor-elev.
Elevii raportează un feedback foarte slab de la profesorii lor, "de câteva secunde pe zi." Ei
primesc feedback mai mult de la colegii lor, dar o mare parte din acesta este incorect. Pentru a
îmbunătăți această situație Hattie și Yates oferă o explicație/soluție:,,angajarea și
accesibilizarea cât mai eficienta în funcție de care funcționează feedback.-ul”.
Iată câteva căi rapide din lucrarea "Utilizarea feedback-ul de promovare a învățării".
 Lauda este o formă comună de feedback-ul, dar este de multe ori nefolositoare.
 Feedback-ul eficient este un numitor comun al multora dintre influențele legate de
realizarea lecției.
Trei întrebări Feedback:
 Care este scopul?
 Care este progresul înregistrat?
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 Care este următorul pas?
Când apar erori, feedback-ul este mult mai eficient. ( se discută pe marginea erorilor)
Feedback-ul este diferit la diferite niveluri de măiestrie:
 Nivelul novice: feedback imediat,
 Nivelul intermediar: strategii alternative,
 Nivelul avansat: învățare auto-reglată.
Aspecte care influențează în mod pozitiv rezultatele învățării:
 Autoraportarea copiilor la rezultatele așteptate;
 Evaluarea formativă;
 Calitatea profesorului;
 Învățarea reciprocă;
 Feed-back-ul;
 Strategiile meta-cognitive;
 Dezvoltarea profesională a profesorului;
 Învățarea prin rezolvarea de probleme.
Modele si tehnici prin care poate fi realizata VISIBLE LEARNING: PISA - programul
internațional de evaluare a elevilor, modelul sistemului Criterion, modelul RA, programul
CRISS, tehnica gândiți - lucrați în perechi – comunicați, predare – învățare eficientă, modelul
Uceniciei cognitive.
Așteptările profesorilor au impact mare asupra achizițiilor elevilo r convingerea
că rezultatele se pot schimba face diferența: așteptările mici față de succesul elevilor au
efect negativ (profeţie auto - împlinită). Elevii
apreciază profesorii care
pretind,
care au așteptări înalte, care încurajează studiul disciplinei lor. Profesorii trebuie să se
perceapă ca agenți ai schimbării – ei t rebuie să creadă că toți elevii pot învăța și progresa
și trebuie să demonstreze tuturor elevilor că au grijă de felul în care învăță. Pentru atingerea
succesului este esențială implicarea profesorilor în procesul de învăţare continuă şi
aprofundare a cunoştinţelor profesionale „Dacă ai aşteptări scăzute privind succesul elevilor,
aceasta se va transforma într-o profeţie ce se va împlini de la sine.” Cele mai importante
influenţe – disponibilitatea de a experimenta, disponibilitatea de a investi în învăţare şi
implicarea intelectuală – pot fi introduse în şcoli prin menţinerea sarcinilor de lucru la un
nivel care îi provoacă pe elevi. Şi, astfel, succesul va fi direct proporţional cu cât au investit
elevii în rezolvarea sarcinilor de lucru.
CÂND DEVINE ÎNVĂȚAREA VIZIBILĂ
CE AȘTEPTĂRI AU PĂRINȚII CÂND INTRĂ ÎN SALA DE CLASĂ:
 Mediu curat și primitor;
 Afișarea lucrărilor și a informațiilor;
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 Mobilier ( rafturi) îngrijit;
 Siguranța că cei mici primesc îngrijire și cunoștințe ;
 Impresia că sala de clasă este un loc pentru învățare și comunicare
CONCLUZII
PROFESORUL ESTE UN AGENT AL SCHIMBARII- profesorul cu vocaţie poate
face acest lucru, pentru că el a a înţeles că, neschimbandu-se, nu va face altceva decât să-şi lege
copiii de aceleaşi scaune care l-au ţinut captiv pe el însuşi. ESTE NECESARĂ SCHIMBAREA
DE LA CLASĂ- schimbarea modului în care profesorul predă şi relaţionează cu elevii. Acolo
este zona construcţiilor mentale care ne ghidează felul în care gândim şi acţionăm ca profesori,
folosind hărţi de mult ieşite din uz, după cum folosim în predare şi multe manuale învechite.
ESTE NECESARĂ O ABORDARE COLABORATIVĂ a procesului de predare şi de
învăţare, care presupune muncă în echipă la nivelul şcolii şi relaţii apropiate cu părinţii. ESTE
NECESARĂ ABORDAREA HOLISTICA( educaţia holistică,) pentru că ea acordă atenţie atât
matematicii şi limbii române, cât şi capacităţii elevilor de a lectura şi de a înţelege un text, ca
să nu mai vorbim de valorificarea abilităţilor elevilor de a se apropia de muzică, de arte şi de
sport. (teoria inteligenţelor multiple este una validată în multe contexte educaţionale).
VISIBLE LEARNING, permite elevului să folosească informaţiile în situaţii de viaţă reală,
care dau sens venitului la şcoală. FACTORUL PRINCIPAL, DETERMINANT ÎN
ÎNVĂŢARE, ESTE PROFESORUL. El este cel care poate deschide sau închide ,,peştera
cunoaşterii” pentru elevii săi, nu doar prin ceea ce spune, ci, mai ales, prin atitudinea pe care o
are intrând la clasă, prin calitatea relaţiilor cu elevii, prin ceea ce nu spune, dar dovedeşte că
este, adică prin exemplul personal.
Bibliografie:
1. Hattie, J.A.C., Învăţarea vizibilă: ghig pentru profesori, Editura ,,Trei”, Bucureşti, 2014
2.Scrisoarea metodică pentru învăţământul preşcolar 2014-2015
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Visible_Learning
4.http://visible-learning.org/2013/07/hattie-yates-visible-learning-and-the-science-of-howwe-learn

Pledoarie pentru cub
Prof. Radu Alina – Ramona
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
etodă – mod sistematic de cercetare, de cunoaştere şi de transformare a
realităţii obiective; procedeu sau ansamblu de procedee folosite în realizarea
unui scop. Încep acest studiu cu cea mai generală şi echidistantă definiţie a

M

metodei.

Am ales să evit nuanţele implicate de plasarea noţiunii în context didactic, tocmai
pentru a sublinia importanţa înţelegerii şi aplicării corecte a metodei, indiferent de situaţia si
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statutul celor ce o utilizează; fie că vorbim despre angajaţii unei firme, despre autodidacţi sau
profesori şi elevi, metoda trebuie înţeleasă şi aplicată astfel încât sa conducă în mod real la
atingerea obiectivului propus. Potrivit celor de mai sus, mă îndrept spre demersul educativ şi
privesc (ceea ce recomand şi colegilor mei) paleta de metode de învăţământ fără niciun fel de
discriminare; nu mă interesează dacă sunt metode tradiţionale sau moderne, dacă se pretează
la activitate individuală sau pe grupe, eu mă simt provocată să le decodific valenţele educative
şi să le adaptez optim la specificul elevilor mei.
M-am oprit la metoda cubului pentru că este foarte versatilă. Se adaptează uşor la
obiectivele operaţionale, poate implica de la şase la mult mai mulţi elevi (după cum se poate
vedea în partea aplicativă a lucrării de faţă), nu conduce la rezultate ambigue, prea
generale,lipsite de originalitate...
Dar să abordăm lucrurile sistematic.
Conform autorilor consacraţi, metoda cubului este „o metodă utilizată atunci când
se urmăreşte explorarea unui subiect sau unei atitudini din mai multe perspective”.2
Pentru a aplica eficient această metodă este necesară pargurgerea mai multor etape:
1. învăţătorul anunţă conţinuturile vizate (spre predare/ consolidare/ evaluare), precizând,
totdată, într-o manieră accesibilă elevilor, obiectivele lecţiei;
2. se organizează colectivul de elevi în şase grupe; fiecare grupă îşi alege un lider, pentru
a fi purtător de cuvânt, nu pentru a îşi impune propriile opinii;
3. învăţătorul prezintă şi împarte materialele necesare: hârtie şi obiecte de scris pentru
prezentarea produselor activităţii, un cub de dimensiuni generoase pe ale cărui feţe vor
fi înscrise şase sarcini de lucru (conform numărului de feţe) de tipul: „Explică!”,
„Transformă!”, „Descrie!”, „Compară!”, „Continuă!”, etc.
4. fiecare lider de grupă aruncă acest cub şi transmite colegilor săi cerinţa care le-a revenit;
5. echipele concep, organizează şi scriu/ desenează pe hârtia dată răspunsul lor la cerinţa
primită. Cerinţele vor fi astfel corelate cu conţinuturile, încât răspunsurile să fie
structurate în mai multe secvenţe, pentru a fi implicaţi toţi membrii grupei.
6. la momentul propus de învăţător, liderii grupelor vor prezenta produsele activităţii lor
în faţa întregii clase; acestea se afişează la loc vizibil.
7. învăţătorul coordonează etapa în care elevii evaluează şi se autoevaluează, apoi
formulează el însuşi o evaluare a activităţii elevilor evidenţiind punctele forte şi
formulând sugestii pentru îmbunătăţirea/ completarea unor aspecte ale activităţii.
Vă supun atenţiei, în continuare, o altă modalitate de aplicare a metodei cubului. Dacă
anterior sarcinile de lucru formulate presupuneau răspunsuri dezvoltate, acum am în vedere
cerinţe punctuale care vizează aplicarea unui anume algoritm şi care sunt adresate unui singur
elev. În aceste condiţii se organizează colectivul în grupe de câte şase elevi, fiecare grupă
primeşte un cub cu sarcini de lucru de tipul : „99-14+23=”, „Analizează morfologic
substantivul florile!”, „Completează: Mănăstirea ............., unică prin nuanţa de
.................., este ctitorie a voievodului ..................................... .” etc, în funcţie de discipină.
Rezultatele activităţii se prezintă tot pe foaie/ foi comune grupei de lucru (se vor concepe
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sarcini de lucru diferite, astfel încât membrii aceleiaşi grupe să nu abordeze aceeaşi manieră de
rezolvare).
O altă variantă de aplicare a acestei metode este aceea de a rezolva frontal exerciţiile
de pe feţele cubului (se pot pregăti mai multe cuburi, aşa încât să participe cât mai mulţi elevi).
Există şi posibilitatea utilizării cubului în sprijinul dezvoltării creativităţii elevilor. În
aceste situaţii se pot oferi grupelor de lucru cuburi neinscripţionate, urmând ca elevii să le
completeze (rezolvând cerinţe de tipul: „Scrieţi o adunare de trei termeni impari
consecutivi cuprinşi între 0 şi 100!”, „Scrieţi primul termen al unei perechi de cuvinte cu
sens opus!”). După ce cuburile au fost completate cu cerinţe, ele se vor transmite altor grupe
spre rezolvare.
Propun în continuare o secvenţă de lecţie în care am folosit metoda cubului.
Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română; Clasa: a IV-a; Unitatea de
învăţare: Primăvară de poveste; Elementul de conţinut: Părţile de propoziţie; Tipul lecţiei:
de consolidare
MomenActivitatea învăţătorului şi a
tele
elevilor
lecţiei
ObţineFiecare grupă de elevi primeşte
rea
câte un cub şi câte o coală de
perforflipchart pe care vor fi scrise
manţei
răspunsurile.
Pe fiecare cub vor fi scrise câte
şase cerinţe diferite de tipul:
 „Alcătuieşte un enunţ în
care subiectul să fie
exprimat prin substantiv
comun de genul masculin,
la numărul singular!”
Exprim restul cerinţelor pe
scurt:
 enunţ – S. exp. prin subt.
propriu, gen fem., nr sg.;
 enunţ – C. exp. prin subst.
propriu, gen masc., nr. pl.;
 enunţ – A. exp. prin adj. gen
neutru, nr. sg.;
 enunţ – P. nominal , timpul
viitor, pers. a II- a, nr. pl.;
 enunţ – S. multiplu exp.
prin 3 subst. comune de
genuri diferite.
După ce grupele şi-au finalizat
răspunsurile (fiecare grupă câte
şase propoziţii), colile de flipchart
vor fi expuse.
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Copiii din prima grupă numesc, conversape rând, alţi copii din clasă (pe cei ţia
din grupa a patra, spre exemplu) să
analizeze
sintactico-morfologic
cuvintele subliniate (vizate de exerciţiul
cerinţele de pe cub) din propoziţiile
expuse de prima grupă. Urmează
cei din celelalte grupe. Activitatea
continuă până când au participat
toţi copiii.

prin
întrebări

Consider cele de mai sus ca fiind argumente pentru punctul meu de vedere, anume acela
că metoda cubului nu este un demers simplist, puţin participativ sau banal.
Cred cu convingere că această metodă implică într-un interval limitat de timp mulţi
elevi şi, aplicată corect, motivează copiii pentru lucrul şi asumarea unui rol într-o echipă,
precum şi pentru prezentarea propriei activităţi în faţa unui auditoriu, oferind totdată
momentul-surpriză al descoperirii unei noi provocări.
Bibliografie:
1. Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche (coordonatori) – Dicţionarul explicativ al
limbii române, Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998, pagina 626;
2. Ioan Cerghit – Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006, pagina 172;

Metoda proiectului – experiențe didactice
Prof. Eugenia Apetroi
Școala „Alecu Russo“, Iași
ducația secolului XXI vizează procesul complex de formare şi dezvoltare, prin
îmbunătăţirea performanţelor a fiecăruia dintre noi, profesori și elevi și
comutarea accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea
formativă, atât de deficitară, până nu demult.

E

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient
nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine,
pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor
cetăţeni responsabili ai societăţii civile, este vitală. Învățământul românesc trebuie să formeze
adulți capabili să facă față cu succes profesiilor încă neinventate.
Şcolile trebuie să pregătească elevii pentru viaţă şi pentru muncă într-o lume unde
majoritatea oamenilor vor fi nevoiţi să comunice cu persoane care vin din culturi foarte diferite
şi să aprecieze idei, perspective şi valori care diferă de cele pe care le-au învăţat. Astfel, şcolile
din secolul XXI ar trebui să-i înveţe pe tineri în primul rând să facă faţă schimbărilor rapide şi
cum să se adapteze.
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În lumea de azi, succesul în educaţie nu mai constă în reproducerea informaţiei, ci să
putem extrapola din ceea ce învăţăm pentru a folosi informaţia în situaţii de viaţă. Astfel,
educaţia ar trebui să vină cu metode despre cum să gândeşti lucrurile, cum să fii creativ, cum
să gândeşti critic, să rezolvi probleme şi să iei decizii.
Învăţământul modern promovează metodele de învăţare active, învăţarea bazată pe
însuşirea experienţei conceptualizate a omenirii, dar şi pe investigaţia proprie a realităţii şi
formarea de cunoştinţe şi experienţe prin efort propriu. A instrui nu mai înseamnă a-l determina
pe şcolar să-şi înmagazineze în minte un volum de cunoştinţe, ci de a-l învăţa să ia parte la
procesul de producere a noilor cunoştinţe.
Metodele care promovează învăţarea activă sunt metodele care implică fiecare elev din
clasă în procesul de învăţare. Învăţarea activă este asociată cu conceptul de „a învăţa făcând”
– „learning by doing”. Orice activitate care încurajează implicarea elevului în procesul de
învăţare este „activă”.
Învăţământul s-a bazat până acum pe trei noţiuni considerate de bază: citire, scriere şi
matematică. Lumea s-a schimbat radical, iar şcoala trebuie să evalueze dacă competențele cu
care îşi înzestrează elevii le mai sunt cu adevărat de folos în viaţă.
Competențele secolului XXI, în spiritul cărora trebuie educați elevii sunt:
-

Competenţe de învăţare şi inovare
o Creativitate şi inovare
o Gândire critică şi rezolvarea de probleme
o Comunicare şi colaborare

-

Competenţe legate de informaţii, comunicarea în masă şi tehnologie
o Competenţe în domeniul informaţiilor
o Competenţe legate de comunicarea în masă
o Competenţe în domeniul TIC (Informaţii, Comunicaţii şi Tehnologie)

-

Competenţe legate de viaţă şi carieră
o Flexibilitate şi adaptabilitate
o Iniţiativă şi autonomie
o Competenţe sociale şi transculturale
o Productivitate şi răspundere
o Conducere şi responsabilitate

Pașii de la teorie la practică sunt mici, dar siguri și atrag, în drumul spre atingerea
scopului educației, toți protagoniștii procesului instructiv-educativ: profesorul, elevii și
părinții. Aceste competențe se formează și se consolidează pe durata întregului ciclu primar,
fiind un proces de durată, început încă de la primele zile de școală.
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Proiectele se dezvoltă pornind de la întrebări provocatoare care nu pot primi răspunsuri
prin învăţarea bazată pe memorare. Prin proiecte, elevii îşi asumă roluri active — cel care
rezolvă problema, cel care ia decizia, cel care efectuează investigaţii, responsabilul cu
documentarea. Proiectele servesc unor obiective educaţionale specifice, semnificative; ele nu
sunt diversiuni sau adaosuri la curriculumul „real”.
Sprijinul părinților, receptivitatea elevilor și dăruirea profesorului se împletesc într-un
mod interesant, generând lecții model de o complexitate neașteptată și rezultate pe măsură.
Beneficiile învățării bazate pe proiecte sunt multiple: creșterea motivației,
îmbunătățirea rezultatelor școlare, creșterea autonomiei, gândire de ordin superior mai bună și
nu în ultimul rând colaborarea între toți actorii demersului educativ.
În acest fel, cu teoria bine învățată, resursele necesare și multe emoții, am demarat
primele proiecte.
Toate proiectele au elemente comune: propunerea unei teme de interes general, alegerea
managerului de proiect și a responsabilităților elevilor, stabilirea etapelor de lucru și
diseminarea rezultatelor în plan local și în cadrul parteneriatelor încheiate la nivel național sau
internațional. Rezultatele obținute sunt jurnalul de proiect, posterul, portofoliul și sloganul
proiectului, postările pe blogul clasei.
1. Calendarul naturii (durata: 2 săptămâni)
Elevii sunt grupați în 4 echipe și studiază, pe durata celor 2 săptămâni, natura. Ei țin
legătura cu colegii lor din clasa parteneră din Spania și elaborează un jurnal în care
consemnează modificările survenite în natură, adaugă desene și fotografii, compun texte sau
poezii. Rezultatele sunt prezentate în clasă, sub forma unor buletine meteo. Observațiile,
colectarea de date și comparațiile oferă elevilor ocazia de dezvoltare a abilităților.
Ce vei face?

Vei întocmi un calendar al naturii pentru 2 săptămâni.

De ce vei face acest lucru?

Vei încerca să observi cu atenţie şi să înregistrezi informaţii
despre vreme şi impactul pe care îl au schimbările din natură
asupra vieţuitoarelor. Vei şti când şi de unde să te informezi
despre vreme şi de ce este uneori necesar acest lucru.

Cum vei face?

Vei confecţiona jetoane potrivite pentru fiecare schimbare
din natură şi le vei lipi în cadrul tabelului în spaţiul indicat.
Vei realiza desene care să reprezinte influenţa schimbărilor
petrecute în natură asupra oamenilor, animalelor, plantelor.
Vei înregistra temperatura cu ajutorul unui termometru sau
vei asculta buletinul meteo şi vei utiliza informaţia despre
temperatură de acolo.

Cum vei şti că ai reuşit?

Vei confrunta cu colegii calendarul tău şi vei vedea dacă
există similitudini.
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2. Să mâncăm sănătos! (durata: 5 săptămâni)
Elevii de școală primară învață despre sănătate, nutriție și consum, creând un restaurant
care oferă mâncare sănătoasă și interesantă. Elevii își concep propriul meniu, format din 10
rețete, stabilesc prețurile în funcție de ingrediente, elaborează campania publicitară și reclamele
convingătoare. Finalul proiectului: o mini ediție Master Chef, în care elevii alături de părinți
au gătit câteva rețete.
3. Proiecte eTwinning (durata: 10-12 săptămâni)
Elevii au fost implicați în proiecte eTwinning, în cadrul cărora au fost nevoiți să
interacționeze on-line cu elevi din alte orașe, țări și culturi. Acestea au fost un real succes,
temele fiind de interes pentru vârsta școlară: 100 de jocuri ale copilăriei, Ghid turistic virtual,
Apa – comoara vieții, Să întâlnim personalități interesante, Românii de pretutindeni.
Temele propuse în cadrul fiecărui proiect i-au pus la încercare pe elevii noștri, aceștia
fiind nevoiți să folosească tehnologia (filme de prezentare, prezentări power-point, utilizarea
spațiului eTwinning), să se documenteze și să colaboreze cu alți elevi pentru a obține cele mai
frumoase și eficiente activități.
4. Proiectul personal
Fiecare elev este încurajat să dezvolte un proiect personal împreună cu părinții, pe teme
de interes individual. Proiectul va fi prezentat clasei utilizând cele mai eficiente metode de
diseminare, în funcție de tema aleasă: filme cu experimente, machete, postere, prezentări
power-point, portofolii etc.
Metoda proiectului reprezintă un demers evaluativ mai amplu ce permite o apreciere
complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale elevilor.
Este o formă de evaluare puternic motivantă pentru elevi, deşi implică un volum mare de
muncă, inclusiv în afara clasei. Această metodă facilitează transferul de cunoştinţe prin
conexiuni interdisciplinare, oferindu-le copiilor posobilitatea de a demonstra ce ştiu dar mai
ales ce ştiu să facă.
Folosind această metodă de evaluare interdisciplinară elevul a fost pus în situația să
caute, să sintetizeze, să asocieze, să compare, şi nu în ultimul rând să scoată din “cutiuţele”
minţii cunoştinţe, indiferent la ce disciplină le-a dobândit.
Cum transformă un astfel de model o clasă tradiţională?
O prezentare a unei activităţi de formare profesională elaborată în cadrul programului
Intel® Teach to the Future (2003) descrie o clasă în care profesorul foloseşte în mod eficient
metoda proiectului. Într-un astfel de cadru:
* Există o problemă fără răspuns predeterminat.
* Există o atmosferă de tolerare a greşelii şi a schimbării.
* Elevii iau decizii pe baza unui cadru.
* Elevii definesc procesul prin care se va ajunge la o soluţie.
* Elevii au ocazia de a reflecta asupra activităţilor.
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* Evaluarea este continuă.
* Rezultatul este un produs final a cărui calitate va fi evaluată.
Care sunt provocările pentru profesori?
Profesorii care doresc să folosească metoda proiectului la clasă s-ar putea să fie nevoiţi
să adopte noi strategii de instruire pentru a avea rezultate. Majoritatea cadrelor didactice nu au
fost învăţate să-şi asume rolul de ghid sau facilitator şi să predea în acest mod.
Metodele de instruire directă care se bazează pe manuale, expuneri şi evaluări
tradiţionale nu funcţionează prea bine în cadrul unui proces de instruire deschis,
interdisciplinar, caracteristic învăţării pe bază de proiecte. Profesorii mai degrabă „antrenează”
şi „modelează” şi vorbesc mai puţin. Ei trebuie să fie pregătiţi pentru a accepta „abaterile de la
direcţie” care pot interveni pe parcursul desfăşurării unui proiect (Intel, 2003). Profesorii se pot
afla în situaţia de a învăţa ei înşişi alături de elevi pe măsură ce proiectul se desfăşoară.
Provocările specifice cu care se pot confrunta profesorii includ:
* Recunoaşterea acelor situaţii care pot contribui la realizarea unor proiecte bune
* Structurarea problemelor ca oportunităţi de învăţare
* Colaborarea cu colegii pentru a dezvolta proiecte interdisciplinare
* „Administrarea” procesului de învăţare
* Integrarea corespunzătoare a tehnologiilor
* Conceperea unor metode şi instrumente de evaluare autentice
Orice strategie este concomitent tehnică şi artă educaţională. Privită în acest fel, ea
devine componentă a „stilului de predare” propriu fiecărui educator. Rezultă din toate acestea
că strategiile didactice ocupă un loc central în cadrul tehnologiei didactice, alegerea şi folosirea
lor depinzând în mod hotărâtor de pregătirea şi personalitatea profesorului.
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Educaţia fizică în grădiniţă – jocuri pentru etapa a doua şi a treia a
activităţii
Prof. înv. preșc.: Mărgineanu Roxana şi Roşca Andreea
Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa din poveşti”, Tg. Mureş
ducaţia fizică, prin specificul ei, cuprinde un ansamblu de acţiuni care contribuie
la dezvoltarea personalităţii copilului prin potenţarea calităţilor psihofizice ale
acestuia şi prin asigurarea unui echilibru între ele, aducându-şi totodată
contribuţia şi la dezvoltarea proceselor afective, volitive şi cognitive.

E

Activitatea de educaţie fizică din grădiniţă este una complexă, care exercită influenţe
pe planuri multiple. Conţinutul acesteia este determinat de exerciţiile stabilite pentru realizarea
temelor şi a obiectivelor propuse.
Structura activităţii de educaţie fizică reprezintă succesiunea în timp a principalelor
momente ale acesteia şi este concepută sub forma unor „situaţii de instruire”. Astfel,
principalele momente ale activităţii de educaţie fizică sunt: organizarea grupei de copii,
pregătirea organismului pentru efort, prelucrarea selectivă a aparatului locomotor, învăţarea
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acţiunilor motrice noi sau consolidarea unor deprinderi motrice deja învăţate, revenirea
organismului la starea iniţială şi concluzii şi aprecieri.
Pregătirea organismului pentru efort urmăreşte angrenarea treptată în efort a marilor
funcţii ale organismului, acest moment fiind prezent în toate activităţile de educaţie fizică.
Exerciţiile utilizate trebuie să fie cunoscute de copii, iar la cele noi, structura trebuie să fie
simplă, accesibilă.
Formaţiile de lucru recomandate pentru această verigă a activităţii sunt: pe unul sau două
rânduri, pe una sau două coloane ori în deplasare.
Pregătirea organismului pentru efort se realizează prin: mers şi alergare, în diferite
variante, cu gradarea corespunzătoare a efortului, sărituri combinate cu exerciţii pentru
membrele inferioare, superioare şi trunchi, mers cu cântec, jocuri de atenţie.
Exemple de jocuri pentru veriga a doua a activităţii:
1. VULPEA ÎŞI PRINDE COADA
Descrierea jocului:
Copiii sunt împărţiţi în două grupe, aşezaţi unul după celălalt, prinşi de mijloc. Primul
din faţa fiecărei grupe, caută să-l atingă cu mâna pe ultimul din grupa sa, prin mers sau alergare.
Dacă reuşeşte, atunci copilul atins trece în faţa grupei şi jocul continuă. Dacă lanţul se rupe,
jocul se întrerupe şi se reia după refacerea şirului.
Regulile jocului:
- Copiii trebuie să se ţină de mijloc, tot timpul jocului
- Copiii nu au voie să se împingă
- Copiii trebuie să aibă grijă să nu rupă lanţul
Câştigătorii jocului:
Câştigă coloana care nu s-a rupt.
2. DIN CERC ÎN CERC
Descrierea jocului:
Copiii sunt aşezaţi pe două coloane, în spatele unei linii de plecare. În faţa fiecărui şir
se aşază/desenează pe sol 4-5 cercuri, la o distanţă de aproximativ 30-40 cm unul de celălalt.
La semnalul de începere, primii copii pornesc în alergare, sărind de pe un picior pe celălalt,
dintr-un cerc în altul. După ce sar şi în ultimul cerc, se întorc în alergare, prin exterior şi predau
ştafeta următorilor copii, care execută acelaşi lucru, apoi se aşază la coada şirurilor.
Regulile jocului:
- Copiii nu au voie să depăşească linia de plecare, în timp ce aşteaptă ştafeta
- Copiii care aşteaptă ştafeta nu au voie să plece decât după ce au fost atinşi de cel care
trebuie să o predea
- Copiii trebuie să execute corect săriturile din cerc în cerc
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Câştigătorii jocului:
Câştigă echipa care a terminat prima şi a executat corect sarcinile.
3. APĂRĂ ŞI ATACĂ
Descrierea jocului:
Copiii sunt împărţiţi în două echipe, egale ca număr, aşezate pe două terenuri, faţă în
faţă. Fiecare copil are o minge. La semnalul de începere al jocului, fiecare copil caută să arunce
mingea în terenul advers şi să o menţină acolo. După un minut, se dă un nou semnal, la care
jocul se opreşte. Se numără mingile din fiecare teren şi echipa care are mai puţine mingi, câştigă
prima repriză.
Regulile jocului:
- Copiii nu au voie să mai arunce mingea după semnalul de oprire al jocului
- Copiii nu au voie să se împingă în timp ce încearcă să menţină mingea în terenul
advers
Câştigătorii jocului:
Se vor juca un număr impar de reprize. Va fi declarată câştigătoarea jocului echipa care
câştigă cele mai multe reprize.

Prelucrarea selectivă a aparatului locomotor are o valoare formativă, fiind prezentă în
orice activitate de educaţie fizică. Această etapă vizează, în principal, dezvoltarea mobilităţii
şi supleţei întregului sistem locomotor, pe fondul întăririi reflexului de atitudine corectă a
corpului în poziţii statice şi în mişcare.
Formaţiile de lucru recomandate sunt: pe unul sau două rânduri, cu faţa spre educatoare,
pe două rânduri, de o parte şi de alta a sălii, în cerc, semicerc, coloane de gimnastică, în linie,
pe două rânduri intercalate, etc.
În acest moment al activităţii se execută exerciţii analitice sau combinate, executate
separat sau sub formă de complex, libere, în perechi, cu diferite obiecte (mingi, eşarfe, panglici,
beţişoare, cercuri), la comandă sau pe fond muzical.
Exemple de jocuri pentru veriga a doua a activităţii:
JOC 1: (recitativ ritmic)
Sus e cerul, jos pământul,
Stânga, dreapta, cine vine?
Se mişcă frunzele, căci bate vântul,
Leagănă braţele ca şi mine!

Foarfeca taie bine, bine,
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Trosc, trosc, trosc şi fă ca mine!
Sticla sună când se desface:
Fâs, fâs, fâs, şi mie-mi place.

Un picior înainte şi unu-napoi,
Schimbă-le repede unu-doi!
Inspiră, expiră şi stai liniştit
Căci jocul acum a luat sfârşit.

JOC 2: (pe melodia “Bate vântul frunzele”)
Capul sus, privirea-n podea
Stânga – dreapta uite-aşa,

Ridic umerii, nu ştiu nimic,
Tai cu foarfeca, pic cu pic.

Trage braţele aşa ca mine,
Apoi întinde-le bine, bine,

Spre stânga răsuceşte-te,
Spre dreata răsuceşte-te.
Foarfeca taie, dă din picioare,
Repede, repede, mare, mare,

Mingea sare sus, sus, sus,
Când oboseşte, se lasă jos.

(finalul – recitativ ritmic)
Ne-nvârtim, ne scuturăm,
Ne-aplecăm, ne ridicăm
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Şi jocul îl terminăm.
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Imaginea profesorului și a clasei de elevi în anul 2015 în sistemul românesc
de educaţie
Prof. Năstac Elena și Apostol Marinela
Grădinița Nr. 1 Adjud și Școala Gimnazială Ruginești, Vrancea
rofesorul este un model în viața unui copil. Este cel care îl învață să facă primii
pași în drumul lung al experienței, plin de obstacole. Când părinții pierd din
puterea pe care o aveau asupra copiilor lor, profesorului îi revine sarcina de a
influența educația și, în sfârșit, evoluția copilului.Pentru asta nu este nevoie doar de compețențe
didactice sau de specialitate, ci și de abilități empatice și sociale. Așadar, să ai competențe
pedagogice și de specialitate este important, dar nu este suficient pentru a fi cu adevărat un
profesor apreciat, iubit și respectat de elevii tăi.

P

A fi profesor înseamnă un risc asumat. Și asta deoarece pregatirea pentru a preda, pentru
a-i învața pe alții cum să învețe este o operă niciodată încheiată și care implică multă răbdare,
multe momente de incertitudine, de descurajare și multe ore de studiu, iar rezultatele nu pot fi
măsurate nici cantitiv și nici imediat. Totuși, la capatul acestui drum te pot aștepta multe
bucurii și satisfacții.
Cadrul didactic are, în primul rând, rolul de a organiza și conduce activitatea didactică.
Succesul în munca instructiv-educativă depinde în cea mai mare măsură de cadrele didactice,
de competența și dragostea lor pentru profesie. Nici planurile de învățământ, nici programele
școlare, nici manualele, nici baza materială de care dispune școala nu pot avea asupra elevului
o influență care să se poată compara cu aceea a cadrelor didactice.
Educatorul creează condițiile necesare de muncă, organizează și conduce activitatea
elevului, prin care dispoziţiile lui se dezvoltă necontenit şi se transformă în calităţi.
Misiunea cadrelor didactice este înaltă, nobilă. Învățătorii și profesorii transmit generațiile
tinere, în mod organizat și planificat, valorile culturale create de generațiile trecute, le îndrumă
primii pași în vastul domeniu al științelor, veghează asupra formării personalității lor, asupra
orientării lor școlare și profesionale. La intrarea în școala generală, elevii nu știu nici să
citească, nici să scrie, nici să socotească. Prin munca metodică și perseverentă a învățătorului
și a profesorilor ei ajung ca la absolvirea școlii generale să aibă un larg orizont de cunoștințe
despre natură și societate, ceea ce-i ajută să înțeleagă mai adânc obiectele și fenomenele cu
care vin în contact, să interpreteze mai corect evenimentele la care participă, să-și dea mai bine
seama de rostul lor în viață.
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Am fost învățată de profesorii mei și cred cu tărie că pe lumea asta există foarte multe
meserii și doar câteva misiuni: de preot, de medic și de profesor. În mâinile acestora omul își
lasă trupul și sufletul, așteptând de multe ori minuni care să le schimbe viața. Am lecturat mai
cu atenție Legea Educației Naționale…Ce principii nobile are la bază sistemul de învățământ
din România! Câte eforturi se fac să-i fie bine elevului sau studentului! Și atunci, de ce oare,
atât de puțini elevi reușesc să treacă examenul de bacalaureat? De ce avem absolvenți ai unor
universități de renume care nu-și găsesc locul în societate?
Știu că aceste întrebări sunt din ce în ce mai des rostite și tind să devină retorice. Din
exteriorul sistemului oamenii spun sec „Pentru că profesorii nu-și mai dau interesul!” (și au
dreptate) sau „Pentru că elevii nu mai învață” (și iarăși au dreptate). Românii, ca națiune, au
multe calități, dar au și multe defecte printre care tendința de a căuta cu orice preț vinovați,
precum și pornirea spre a invidia pe cei mai buni ca ei.
Din interiorul sistemului lucrurile se văd puțin altfel (…dacă vrei să vezi!). Profesorii
nu mai manifestă același interes pentru educarea elevilor, dar putem găsi o mulțime de cauze
independente de voința acestora care conduc la acest rezultat. Acest lucru este valabil și pentru
dezinteresul manifestat de elevi pentru activitatea școlară (și ca mamă de elev de clasa a II-a,
cunosc foarte bine aceste cauze). Declinul societății românești și, implicit, a sistemului de
învățământ din țara noastră este evident. Cadre didactice, elevi sau părinți resimțim criza
economică, dar și criza de moralitate ce ne cuprinde din ce în ce mai virulent din toate părțile.
Oricât aș încerca, nu pot privi cu prea mult optimism viitorul apropiat al societății în care trăim,
cu atât mai mult viitorul învățământului, domeniu ce nu a fost, oricum, niciodată apreciat la
adevărata valoare, cel puțin în țara noastră.
Cu toate acestea voi încerca să fac un exercițiu de voință și să proiectez un model de
profesor așa cum mi-aș dori să fie el în anul 2015, ca mai apoi să las realismul să se manifeste
descriind profesorul anului 2020 așa cum cred că va fi de fapt.
Varianta utopică
- Pregătire excepțională de specialitate;
- Pregătire excepțională psihopedagogică;
- Asigurarea subzistenței de bază (obținerea
unui salariu adecvat, activarea într-un mediu de
viață sigur și securizat pentru individ);
- Stabilitate și control (profesorul să știe clar ce
se așteaptă de la el, să înțeleagă lucrurile care i
se întâmplă, să posede un control-cel puțin
relativ-asupra propriului viitor);
- Stabilirea clară a identității și scopului
(profesorul trebuie să vadă că realizările sale au
valoare, să fie mândru de propriile abilități și
cunoștințe);
- Existența sentimentului de apartenență la un
grup profesional care îl prețuiește și îl sprijină;
- Existența unor oportunitățile privind
provocările profesionale, realizarea unor
progrese, a învățării și dezvoltării;
- Profesorul să fie perceput de către elev ca
având un status superior, imaginea acestuia
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Varianta realistă
- Pregătire mediocră spre slabă, asociată
cu o metodologie de titularizare ce lasă
loc multor posibilități de pătrundere în
sistem a unor persoane nu doar slab
pregătite profesional și psihopedagogic,
ci și lipsite de capacitatea de recunoaștere
a valorilor;
- Un număr din ce în ce mai mare de
schimbări (metodologii, ordine, hotărâri)
care
destabilizează
sistemul
de
învățământ și activitatea profesorului,
preocupat mai mult să afle ce s-a mai
schimbat de la o zi la alta, decât de ce are
de făcut la clasă;
- Salariu mult prea mic pentru a-i oferi
confortul material de care are nevoie
pentru a se gândi la toate celelalte. De aici
frustrarea permanentă că oricât s-ar
strădui profesional nu poate oferi familiei
proprii un trai decent.
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cuprinzând ca indicatori: autoritatea, puterea,
legitimitatea;
- Profesorul comunică elevilor obiectivele
urmărite într-o lecție, unitate de învățare;
- Profesorul realizează secvențe de evaluare
formativă în fiecare oră de curs și evaluări
sumative la finalul fiecărei unități de învățare;
- Profesorul identifică modalități de a oferi
elevilor libertatea alegerii („iluzia alegerii”)
pentru a obține o creștere a motivației și
implicării acestora;
- Profesorul îl ajută pe elev să-și câștige
autonomia și independența;
- Profesorul stăpânește tehnici de captare și
menținere a atenției elevilor;
- Profesorul personalizează relația cu elevul
(folosește prenumele elevului atunci când i se
adresează);
- Profesorul solicită și ascultă părerile elevilor,
stimulând astfel comunicarea;
- Profesorul creează conexiuni emoționale cu
elevul, empatizează cu acesta pentru o mai bună
gestionare a activității instructiv-educative;
- Flexibilitate și adaptabilitate la elementele de
noutate, să manifeste creativitate în activitatea
didactică; (scăderea vârstei de pensionare);
- Profesorul stimulează cooperarea între elevi
(activitatea pe grupe devine formă de activitate
foarte des folosită);
- Profesorul este preocupat de instruirea
diferențiată în fiecare zi și pentru fiecare dintre
elevii clasei;
- Profesorul reușește să îmbine metodele și
mijloacele didactice tradiționale cu tehnologia
modernă;
- Profesorul fie permanent conectat la realitățile
cotidiene ale elevilor (spre exemplu să aibă cont
pe Facebook și cel puțin 1000 de prieteni elevi);
- Profesorul antrenează elevii în activități
extracurriculare variate;
- Profesorul manifestă corectitudine în tot ceea
ce face și își recunoaște greșeala dacă aceasta
survine cumva;
- Profesorul va fi exigent cu el însuși și va căuta
să-și îmbunătățească aspectele mai puțin bune,
devenind astfel un model pentru copii;
- Profesorul îi respectă pe elevi, îi înțelege și
face tot ce se poate pentru a le descoperi
CALEA.
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- Maldăre de hârtii de care se vor
înconjura și cu mai mult spor profesorii ce
aspiră la obținerea unei gradații de merit;
- Meditarea în particular a elevilor cu
scopul obținerii unui profit sporit, în
detrimentul activității la clasă;
- Din toate acestea, ca o reacție în lanț,
derivă neputințele profesorilor, pentru că
într-o societate capitalistă, fără investiții
nu poți avea performanță!!
- Cu toate acestea, vor mai fi și profesori
care-i vor conduce pe elevi să-și
descopere CALEA! Sunt acei profesori
care fac din meseria de profesor o
MISIUNE!
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O calitate care-l caracterizează pe profesor este dragostea față de copii. Cine iubește
copiii și știe să și-i apropie găsește mai ușor drumul spre inima lor și-i poate influența mai
profund. Dascălul care-și iubește elevii are o atitudine atentă, caldă, delicată față de fiecare
dintre ei, este sensibil la toate succesele și insuccesele lor, dar dragostea față de copii nu trebuie
să capete forma sentimentalismului dulceag. Ea trebuie să fie o dragoste exigentă, să îmbine
blândețea cu severitatea.
În concluzie, cadrul didactic trebuie să aibă calitățile pozitive ale unui om, o pregătire
de specialitate, să dețină un orizont cultural larg, deci să știe să lucreze cu copiii și să le ofere
acestora informații necesare în viața de zi cu zi.
Bibliografie:


Ion Ovidiu Pânișoară, „Profesorul de succes-59 de principii de pedagogie practică”,
Editura Polirom, Iași, 2009.



Constantin Cucoș – Pedagogie (Editia a II-a revăzută si adăugită)

Software –ului interactiv utilizat în proiectarea didactică de tip european

Prof. Bonţidean Liliana
Şcoala Gimnazială Nr.1 Dej
roiectarea didactică este modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe
elevi să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale,
priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele şi emoţiile. Ea se
constituie dintr-un ansamblu complex şi circular de metode, tehnici, mijloace de învăţământ şi
forme de organizare a activităţii, complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan
de lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficienţă a învăţării.

P

În elaborarea acestui plan de lucru, profesorul ţine cont de o serie de factori care
condiţionează buna desfăşurare a acţiunilor de predare/învăţare/evaluare, variabile ce ţin de
elev, de curriculum, de organizarea şcolară şi chiar de profesorul însuşi.
Important este ca profesorul să prevadă implicarea elevilor în realizarea acestui plan de
lucru, în calitate de subiecţi activi ce contribuie la construirea propriei cunoaşteri. Strategia
didactică, în viziune postmodernistă, devine astfel rodul unei participări colaborative
desfăşurate de profesor împreună cu elevii, aceştia completând planul de lucru cu propriile
interese, dorinţe de cunoaştere şi de activitate intelectuală. Astfel, aceştia pot să-şi manifeste
dorinţa de a învăţa prin cooperare, în echipă, colectiv sau individual, pot să opteze pentru
anumite materiale didactice pe care să le folosească, pentru anumite metode, tehnici sau
procedee de lucru. Dându-le şansa de a face astfel de opţiuni, profesorul contribuie la creşterea
activismului şi a dezvoltării creativităţii propriilor discipoli, iar strategia didactică, izvorâtă din
combinarea armonioasă a tuturor factorilor implicaţi, poate conduce cu succes către atingerea
dezideratelor propuse, în primul rând către asigurarea învăţării. Şi nu orice învăţare, ci una
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temeinică, care are legătură cu realitatea, cu interesele şi nevoile elevilor, este utilă şi se
realizează prin participarea fiecărui elev în procesul constituirii propriilor înţelegeri.
În acest sens “strategiile schiţează evantaiul modalităţilor practice de atingere a ţintei
prevăzute şi au valoarea unor instrumente de lucru.”1.
Indicând un sens orientativ al traseului optim de parcurs în atingerea obiectivelor
strategiile didactice se caracterizează prin flexibilitate, adaptându-se la situaţiile şi condiţiile
apărute spontan. Această restructurare adaptativă depinde în mare măsură de creativitatea şi de
spontaneitatea cadrului didactic, de capacitatea acestuia de a sesiza rapid punctele slabe şi de a
remedia în timp util erorile.
Strategiile didactice interactive ca strategii de grup, presupun munca în colaborare a
elevilor organizaţi pe microgrupuri sau echipe de lucru în vederea atingerii unor obiective
preconizate (soluţii la o problemă, crearea de alternative). Se bazează pe sprijinul reciproc în
căutare-cercetare şi învăţare, stimulează participările individuale, antrenând subiecţii cu toată
personalitatea lor (abilităţi cognitive, afective, volitive, sociale). Solicită efort de adaptare la
normele de grup, toleranţă fată de opiniile, părerile colegilor, dezvoltând capacităţile
autoevaluative. 2
Conform recomandării 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
European din 18 decembrie 2006 privind cele 8 competenţele - cheie pentru învăţarea de-a
lungul vieţii, competenţele digitale ocupă un loc important în formarea tânărului pentru
integrarea în societate. De asemenea potrivit unui raport al Comisiei Europene, până în anul
2020, peste 90% din locurile de muncă vor solicita competenţe digitale, reflectă locul central
pe care-l ocupă tehnologia în viaţa noastră.
Am utilizat mai multe softuri educaţionale în special eXe-Learning, Eclipse
Crossword, HotPotatoes, WonderQuizCreator, Socrative Teacher şi LearningApps. Mi s-au
părut deosebit de utile, generoase prin facilităţile oferite. Elevilor mei le place să lucreze cu
exerciţiile produse de aceste softuri. Se pot creea teste care să le ofere elevilor posibilitatea de
a munci după puterea şi nivelul lor.
În predarea disciplinelor tehnice, şi nu numai, softul educaţional poate fi folosit in toate
momentele lecţiei, atât în evaluare, predare şi în partea de reflexie a lecţiei.
Implementarea acestei metode alternative de predare, cu ajutorul softurilor şi a
platformelor online, a avut ca efecte directe promovarea învăţării şi predării personalizate,
flexibile, stimularea entuziasmului pentru studiu într-o atmosferă de colaborare, dar şi
asumarea iniţiativei în procesul de învăţare, unele aplicaţii oferind posibilitatea accesării de
acasă a exerciţiilor create de profesori, acestea având avantajul unui feedback imediat. În
spatele acestor rezultate stă o muncă imensă, dar satisfacţia de a vedea elevul bucuros că face
progrese merită tot efortul.
Am să exemplific o aplicaţie ce o utilizez cu predilecţie în lecţiile de recapitulare/
evaluare sau pentru obţinerea unui feedback imediat sau în cadrul altor secvenţe a lecţiilor de
predare-învăţare-evaluare. Aplicaţia este Socrative Teacher- folosită de profesor şi Socrative
Cerghit, I., (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Editura
Aramis, Bucureşti, p. 273
2
Suport de curs- Strategii Moderne de predare-invăţare-evaluare, POSDRU/87/1.3/S/62651, 2011
1
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Student pentru elevi. Ele sunt platforme online care necesită conexiune la internet, implicit
wireless în unitatea scolară atunci când dorim să folosim dispozitive smart.
Algorimul de utilizarea a aplicaţia Socrative
Teacher este:
1. Se creează cont pe Socrative Teacher (username
+ parolă)
2. Se creează o cameră a profesorului cu parolă
3. Se deschide fereastra:
Crearea testului:
1. Accesăm meniul aplicaţie şi alegem Manage Quizzes;
2. Click pe Create quiz;
3. Se completează caseta cu Name your quiz (titlul testului tău)
4. Se alege tipul testului – multiple choise- alegere multiplă, True/false- adevarat/fals,
short-answer- răspuns scurt.
5. După ce se finalizează testul se dă click pe caseta Save/Exit

După ce elevul finalizează testul, apare sub fiecare item situaţia fiecărui elev şi
procentul de realizarea a testului.(100%, 70%, 25%, 0%, etc).
Aplicaţia Socrative Student este un instrument complementar aplicaţiei Socrative
Teacher. Pentru a putea primi testul/ chestionarul/exerciţiile/sarcina de lucru/ tema pentru
acasă, concepute de profesor, elevul intră în contul camerei profesorului accesând Socrative
Student şi dă click pe Join room.
Elevul accesează testul, alege varianta de răspuns corectă şi la final apare mesajul:
You’ve completed the current activity. Waiting for teacher.
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În concluzie, nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeşte prin
utilizarea multimedia în învăţare, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale acestora:
interactivitatea, precizia, capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale
fenomenelor şi, mai ales, faptul că putem să explicăm, mai ales la disciplinele tehnice, unele
operaţii tehnologice şi procese tehnologice care altfel ar fi abstracte.
Consider că proiectarea didactică adaptată nevoile actuale ale elevilor şi care valorifică
potenţialul noii tehnologii oferă şansa elevilor de a beneficia de un context de învăţare
compatibil cu realitatea secolului XXI. Noi, profesorii, ar fi bine să nu rămânem cantonaţi în
stereotipuri rigide, să adoptăm o atitudine deschisă, să explorăm diferite posibilităţi de învăţare
şi predare pentru a ţine pasul cu ritmul precipitat al societăţii noastre puternic tehnologizate şi
în continuă schimbare. Mai mult de atât, introducerea în proiectarea didactică a acestor metode
alternative poate avea un impact sporit în zona dezvoltării competenţelor cheie- alfabetizare,
comunicare, competenţe digitale, educaţie pentru media, competenţe transversale a învăţa cum
să înveţi, oferind medii de învăţare atât elevilor cu dificultăţi de învăţare cât şi celor supradotaţi.
Pentru cei care conştientizează potenţialul enorm al tehnologiei, utilizarea unor
dispozitive mobile smart în predare este o oportunitate interesantă şi plină de satisfacţii. A avea
curajul să facă educaţie astfel, presupune, desigur, un grad sporit de implicare personală,
perseverenţă şi încurajarea profesorilor de a găsi soluţii eficiente problemelor de integrare a
tehnologiei în procesul de predare. Fie că ne place sau nu, mai devreme sau mai târziu, trebuie
să ne adaptăm şi să adoptăm noua tehnologie şi în clasă. Altfel vom fi surprinşi nepregătiţi,
duşi de val, de valul digital ...

Bibliografie:
Cerghit, I., (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi
strategii, Editura Aramis, Bucureşti
Galu, A., Cristoreanu, C., (2015), Ghid metodic de integrare a aplicaţiilor digitale în scenariul
didactic, Editura Casa Corpului Didactic, Cluj-Napoca
Suport de curs, Integrarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (tic) în curriculumul
național, Cluj-Napoca, 2010
***, Recomandarea Parlamentului şi a Consiliului European din 18 decembrie 2006 privind
competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (2006/962/EC)
www.bsocrative.com/login/teacher/
www.bsocrative.com/login/student/
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Ludoteca – loc, rol, scop
Prof. Chidon-Frunză Mirela
Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă" Rădăuţi
Motto: „Joaca este începutul cunoaşterii.” (George Dorsey)

onform “Dicţionarului explicative al limbii române”, LUDOTÉCĂ, ludoteci, s.
f. (rar) = colecţie de jucării şi de jocuri. (din fr. ludotheque). Termenul
“Ludoteca” (lat. “ludo” – a se juca, a exersa, a antrena, a actiona intr-un fel;
grec. “theca” – loc de intalnire , de conversare) înseamnă loc de întâlnire pentru a se juca.
Ludoteca, în domeniul realizărilor sociale, culturale şi educative adresate copiilor reprezintă o
noutate a ultimilor 30 de ani.

C

Însă, odată cu apariţia clasei pregătitoare în cadrul învăţământului românesc, sensul
cuvântului a căpătat o conotaţie nouă, cel puţin în ce priveşte învăţământul primar, referinduse în mod explicit la spaţiul de învăţare prin joc, în manieră ludică, special amenajat în spaţiul
sălii de clasă clasice, care a suferit transformări benefice cu acest prilej.
De fapt, acest termen nu reprezintă o noutate şi pentru învăţământul preşcolar, acolo
unde, datorită specificului de vârstă, preşcolarii învaţă aproape exclusiv prin joc, ludoteca fiind
o realitate cotidiană în viaţa acestora. Este cunoscut în lumea didactică (şi nu numai) faptul că
jocul este viaţa copilului. Acesta reprezintă primul stadiu de învăţare şi de activitate creatoare.
Copilul dobândeşte prin joc capacităţi şi experiente noi, îşi cultivă spiritul de observaţie,
memoria, atenţia, fantezia, gândirea şi, nu în ultimul rând, spiritul artistic.
Pe lânga aceste calităţi, jocul este considerat principala activitate care are un rol absolut
determinant în dezvoltarea şi în educarea copilului şi are, totodată, un rol pozitiv în relaxarea
acestuia, în crearea unui echilibru emoţional, afectiv propice procesului de învăţare. Aşadar,
existenţa unui spaţiu special amenajat pentru joacă în spaţiul clasic de învăţare al clasei, creează
o zonă de confort psihic pentru şcolarii mici, fapt ce conduce la o abordare mult mai relaxată a
conţinuturilor învăţării şi, implicit, la obţinerea unor rezultate şcolare optime.
Tot în cadrul claselor primare, ludoteca poate fi utilizată cu succes pentru o tranziţie
facilă spre biblioteca clasei, trecând astfel, treptat, de la caracterul ludic al învăţării prin joc, la
deschiderea apetitului către lectură al copiilor. De asemenea, foarte multe bilioteci au, la rândul
lor, ludoteci special amenajate exact în acest scop, acela de a forma celor mici deprinderea de
a citi din plăcere, după ce, de la vârste fragede s-au jucat în astfel de ludoteci. În această
manieră, copiii au posibilitatea să se apropie de lumea cărţilor, să îi obderve îndeaproape pe
cei mai mari care vin să împrumute cărţi de la bibliotecă, să intre, mânaţi de propria curiozitate,
în paradisul lecturilor.
Fiecare cadru didactic are libertatea de a amenaja corespunzător această oază însorită a
copilăriei, ludoteca clasei, în funcţie de propria creativitate şi originalitate, în funcţie de
specificul colectivului de elevi pe care îi îndrumă, în funcţie de preferinţele şi necesităţile pe
care şi le exprimă cei mici. Ludoteca este locul unde copiii se joacă, uneori uită că sunt la
şcoală, intră în lumea lor specială, unde totul este mai accesibil şi unde nu au inhibiţii. Aici au
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jucării pe care chiar ei le-au dorit prezente în clasă, aici petrec timpul de relaxare dintre
activităţi, aici pot învăţa prin descoperire, prin joc o mulţime de lucruri noi şi fascinante.
O “bibliotecă” de jocuri şi jucării – un spaţiu deschis al copilăriei, accesibil, dotat cu
tot ce poate însemna joc şi un loc unde copiii:


devin eroii principali ai activităţilor pe care le desfăşoară;



îşi aleg timpul, jocul, locul, ba chiar şi partenerii de joc;



au adulţi instruiţi pedagogic în rol de parteneri de joc;



pot lua jocuri si jucarii cu împrumut, după reguli pe care le pot stabili tot ei;



se joacă alături de propriii lor părinţi, beneficiind astfel de un mediu relativ familiarizat,
implicit care să le ofere confort psihic.

Ludoteca este un spaţiu deschis, neîngrădit, nedelimitat, accesibil, dotat cu tot ce poate
însemna joc, ordonat, coordonat de o persoană instruită din punct de vedere psiho-pedagogic
atât pentru a răspunde nevoilor copiilor, cât şi pentru a ajuta adulţii să se joace cu proprii copii,
spaţiul în care micii oameni în devenire au posibilitatea să se dezvolte, să se simtă liberi şi să
fie educaţi într-un mod apropiat felului lor de a fi.
Ludoteca permite claselor în care funcţionează:


Să valorifice potenţialul creativ, atât al copiilor cât şi al adulţilor (părinti, educatori sau
orice alte persoane care prezintă această disponibilitate ludică);



Să găsească soluţii alternative şi participative pentru organizarea / gestionarea timpului
liber (cunoaştearea mediului înconjurător, jocuri de diferite tipuri, cultivarea valorilor
pozitive şi a gustului pentru frumos);



Să responsabilizeze şi să consolideze relatiile din comunitate într-un cadru pozitiv şi
relaxant.

Indiferent de tipul ludotecii, principalul instrument de lucru este JOCUL, în orice formă
se poate găsi acesta.
O ludotecă ideală ar trebui să fie compusă din urmatoarele zone funcţionale:
a) Spaţiu dedicat jocului, dotat cu o biblioteca de jocuri (de masă, dinamice, jocuri
educative, de logică, antreprenoriale, pentru dezvoltarea atenţiei, memoriei, constructoare,
naţionale şi internaţionale, etc. )
b) Spaţiu dedicat activităţilor de laborator dotat cu materialele necesare pentru
realizarea atelierelor de creaţie, de lectură, sportiv, de relaxare, de artă teatrală, etc.
c) Spaţiu dedicat activităţilor de ludoterapie, ce cuprinde materiale destinate recuperării
dificultăţilor emoţionale (timiditate, anxietate, agresivitate), sociale sau de comportament la
copii, prin joc.
Ca principii generale de funcţionare a unei ludoteci, pot fi menţionate:
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- este un serviciu centrat asupra jocului, care este subînţeles ca o activitate liberă,
regulată, implicativă ce presupune satisfacere proprie de „imaginaţie fantastică”, îmbogăţire
continuă, care se termină odată cu „sfîrşitul ” (jocului);
- este un centru recreativ, educativ, social şi cultural, care funcţionează pentru a asigura
o calitate mai bună a copilăriei;
- colaborează cu toate instituţiile ce contribuie la formarea copiilor (familia, şcoala,
mediul);
- se caracterizează ca un serviciu deschis pentru toţi copiii, indiferent de vîrstă,
capacităţi, condiţii sociale;
- permite copiilor să aibă adulţii ca parteneri de joc;
- permite copiilor sa găsească adulţi instruiţi să–i înveţe a se juca, a proiecta, a construi
jucării şi prototipuri ludice;
- este centrul unde copilul poate să aleagă materiale pentru aconstrui jucării (de
exemplu, din materiale reciclabile);
- este un loc unde copilul îşi poate alege timpul, jocul şi de asemeni partenerii de joc,
în funcţie de tipul jocului stabilit;
- este un centru de cultură ludică, ce studiază, valorizează şi propune jocuri şi jucării
din trecut, din prezent şi de viitor, şi/sau din diferite zone geografice;
- este un loc unde părinţii se pot juca lângă propriii copii;
- este un loc prevăzut pentru copii de la 3-14 ani, dar se poate organiza şi primirea
copiilor din alte categorii de vârstă;
- are un sediu fix, dar poate proiecta activităţi şi în alte locaţii;
- este un loc de colectare şi depozitare organizată a jocurilor;
- este un centru de contrainformaţie asupra jocurilor (principiu specific ludotecilor
italiene);
- este un spaţiu de liberă expresivitate (manifestare) creativă.
Acestea sunt principiile generale ale majorităţii ludotecilor, dar mai există şi principii
specifice care reies din condiţiile existente, tradiţiile şi specificul ţărilor în care activează,
politica organizaţiilor finanţatoare etc.
Caracterul ludic al jocului uneşte în mod fericit lumea colorată şi lipsită de griji a
copilăriei, cu particularităţile programei pentru învăţământ primar. De-a lungul timpului istoric
s-a încercat explicarea jocului din diferite puncte de vedere şi anume: biologic, psihologic,
pedagogic, filozofic. În literatura de specialitate au apărut numeroase teorii ce încearcă să
explice jocul şi funcţiile sale. Jean Piaget consideră că jocul are ca principală caracteristică
asimilarea de impresii şi reacţii pozitive de către copii. Lehman şi Witly scot în evidenţă faptul
că prin joc conţinutul este dependent de mediul social al copilului, însuşindu-şi cunoştinţe
privind profesiuni, activităţi iar Claparede este de părere că jocul reprezintă o adevărată muncă
pentru copil, fiind un mijloc cu ajutorul căruia îşi poate dezvolta eul său psihologic.
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Modalități de organizare a activităților extracurriculare
Prof. înv. primar Creangă Liliana
Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin”, Bacău
ctivitatea educativă extraşcolară este concepută ca mediu de dezvoltare
personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a
unităţii de învăţământ, ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi
performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.
Ea se desfăşoară în afara orelor de curs, fie în incinta şcolii, fie în afara acesteia, în palate şi
cluburi ale copiilor, în cluburi sportive, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale
turistice, culturale şi de agrement.

A

Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să
împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv- educative să primeze, dar
să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele de relaxare, recreative, atunci rezultatele vor
fi totdeauna deosebite.
Activităţile extracurriculare pot consta în proiecte şi programe educative, concursuri,
festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, tabere,
caravane tematice, dezbateri, simpozioane, vizite, ateliere, etc.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea
elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi
socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară
în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale.
Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural,
artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de
participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale.
În ultimii ani şcolari am organizat multe excursii cu elevii, cu scopul de a-şi îmbogăţi
cunoştinţele despre istoria şi frumuseţile ţării, pentru cultivarea dragostei şi a respectului
pentru frumosul din natură, artă, cultură. Conţinutul didactic al excursiilor şi drumeţiilor este
mult mai elastic, mai variat şi mai complex decăt al lecţiilor în clasă, au un caracter mai atractiv,
elevii participând într-o atmosferă de voioşie, optimism şi multă însufleţire la asemenea acţiuni.
De fiecare dată am stabilit obiectivele, am precizat itinerariile, data, ora de plecare,
echipamentele necesare. Apoi am adus la cunoştinţă elevilor principalele probleme care se vor
urmări pe timpul deplasărilor, le-am reamintit regulile de circulaţie, securitate şi comportament
ce trebuie respectate. Pentru a trezi interesul elevilor, am popularizat acţiunile excursiei prin
prezentarea unor hărţi, itinerarii, literatură istorică, descrieri geografice, prezentări powerpoint.
În timpul desfăşurării excursiilor am dirijat observarea în mod sistematic, îndemnând
elevii să noteze ceea ce li se pare interesant. Datele culese vor putea fi valorificate la toate
disciplinele de învăţământ la care se pretează, consolidându- şi astfel cunoştinţele şi
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îmbogăţindu–şi cultura generală. Elevii reuşesc cu mai multă uşurinţă să-şi exprime propriile
impresii şi sentimente despre cele vizitate.
Astfel în cadrul taberei de la Arieşeni am vizitat Peştera Scărişoara care adăposteşte
cel mai mare gheţar subteran din România şi al doilea ca mărime din lume . Apoi am avut
ocazia să descoperim o altă capodoperă a naturii: Peştera Urşilor, unde am explorat o lume
nouă: stalactite şi stalagmite din calcar precum şi fosile ale ursului de cavernă, de capră neagră,
leu şi hienă de peşteră. În altă zi am fost în drumeţie, unde au învăţat tehnici de supravieţuire.
Am văzut Groapa Ruginoasa un renumit şi vast fenomen torenţial la altitudinea de 1400 m, în
Munţii Padiş. Elevii au aflat “pe viu” fenomenul de eroziune torenţială a depozitelor de cuartite,
fresii şi argile roşii, creând o adevărată “ Rană vie” în trupul muntelui. La fel de interesantă şi
frumoasă a fost excursia la Salina Turda – un adevărat muzeu de istorie a mineritului în sare.
Drumeţia la Cheile Turzii străbătute la pas, i–a animat şi bucurat cu frumuseţile văilor create
în calcare, cu aerul curat al pădurilor şi poienilor. Anul acesta am avut prilejul să mergem la
Sibiu unde am vizitat muzeul de Istorie Bruckenthal, Piaţa Sfatului , „Podul mincinoşilor” şi
Muzeul de istorie naturală. Paşii făcuţi în zonele geografice încărcate de freamătul istoriei,
prilejuiesc îmbogăţirea cunoaşterii, generând totodată sentimente de preţuire faţă de strămoşii
noştri şi de dragoste de ţară. Programul taberei a continuat cu vizitarea staţiunii Sovata, a
Lacului Ursului şi Muntelui de sare. Copiilor le- a facut mare placere sa se plimbe cu “bătrâna
mocăniţă”, întorcându- se parcă în timp. Au aflat povestea locomotivei cu aburi şi a celor trei
vagoane care, circulând cu 35 km pe oră, le-a dat elevilor şansa de a admira cele mai frumoase
peisaje ale ţării ce se află între Sovata şi Cămpul Cetăţii: păduri dese, dar şi câmpii deschise.
O altă preocupare deosebită au acordat elevii participării la concursuri şi festivaluri.
Acestea au contribuit la promovarea valorilor culturale şi etice fundamentale dar şi al fair- playului competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive.
Elevii clasei pregătitoare au urmat pe parcursul anului şcolar și cursuri de dans sportiv.
Împărţiţi în două grupe, una din ele a alunecat în paşi de vals pe scenele unor festivaluri ,
câştigând medalii şi trofee, iar cealaltă grupă în paşi de samba . Aşa se face că ambele formaţii :
Ministar şi Steluţele au câştigat locul I la concursul « Caravana isteţilor » şi trofeul pentru cel
mai bun dans la Concursul Naţional de dans »Flori pentru mama », desfăşurat la Focşani în
martie 2014. Un binemeritat loc I au obţinut şi la Festivalul de dans de la Bacău, desfăşurat la
teatrul Bacovia în luna mai 2014. Bucuria şi reuşita acestor concursuri au răsplătit din plin
efortul copiilor la orele de repetiţii şi pregătire. Îmbinând frumosul cu muzica şi utilul, copiii
au demonstrat încă o dată că acest gen de activităţi aduc lumină în suflete, satisfacţii, voioşie,
plăcere, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de neuitat în
viaţa fiecăruia. Emoţiile şi lacrimile de bucurie ale părinţilor acestor copii care s-au implicat şi
au sprijinit desfăşurarea acestor activităţi (pregătire, costumaţii, deplasări, etc.) au demonstrat
încă o dată că fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale
stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii. Numai o bună colaborare între cei doi poli ai
educaţiei poate conduce la desăvârşirea personalităţii copilului.
Chiar dacă necesită un efort suplimentar din partea tuturor celor implicaţi, activităţile
extracurriculare bine pregătite sunt atractive la orice vârstă, stârnesc interes, aduc bucurie,
plăcere şi odată cu ele , facilitează învăţarea. Copilului i se dă posibilitatea să se afirme conform
naturii sale, să îşi dezvolte simţul practic şi operaţional. El se autodisciplinează , prin faptul că
în aceste activităţi el se supune regulilor de bună voie, asumându-şi responsabilităţi.
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La rândul său, dascălul are posibilitatea să-şi cunoască mai bine elevii, să-i dirijeze, să le
influenţeze dezvoltarea şi să realizeze mult mai uşor şi mai plăcut obiectivul principal:
pregătirea copilului pentru viaţă.
Bibliografie:
* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de
învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Editura Discipol, Bucureşti

Formarea comportamentului ecologic la şcolarii mici
Prof. înv. primar Didu Sorin
Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Craiova, Dolj

N

oţiunea de ecologie este o concepţie şi o metodă de muncă ce are ca obiectiv
final îmbunătăţirea raportului om-mediu. Pe baza experienţelor zilnice se pot
discerne mai clar efectele factorilor de mediu asupra stării noastre de sănătate.

Educaţia relativă la mediu sau educaţia ecologică face parte din grupul „noilor educaţii”,
constituite ca răspunsuri ale sistemelor educative la sfidările lansate de problematica lumii
contemporane.
Idealul educaţiei ecologice este formarea unui cetăţean cumpătat, bun gospodar al
naturii care ştie ce obligaţii are faţă de aceasta şi le respectă pentru că doreşte să-i menţină
echilibrele. Comportamentul ecologic presupune interiorizarea unor cunoştinţe, deprinderi,
interese, sentimente, atitudini care au ca urmare o manifestare adecvată la impactul cu mediul
înconjurător. Degradarea continuă a acestui mediu, chiar sub ochii noştri, este un element major
datorat tocmai intervenţiei omului în natură. De aceea trebuie conştientizată necesitatea
protejării naturii, a ocrotirii vieţii în cele mai variate forme ale sale.
Şcoala, din perspectiva Legii Protecţiei Mediului, trebuie să asigure desfăşurarea unei
educaţii formale la toate nivelurile în scopul însuşirii noţiunilor şi principiilor ecologice şi de
protecţie a mediului înconjurător pentru conştientizarea, instruirea şi formarea în acest domeniu
a elevilor.
Formarea conduitei ecologice la vârsta şcolară mică se poate realiza în mod creativ în
cadrul fiecărei discipline prin abordare interdisciplinară dar, mai ales, prin activităţi specifice
de educaţie ecologică.
În acest sens activităţile extraşcolare oferă un cadru optim de formare şi dezvoltare a
unor atitudini ecologice care să permită manifestarea unor comportamente adecvate în relaţiile
copiilor cu mediul înconjurător.
Activităţile extraşcolare care realizează cele mai multe obiective specifice educaţiei
ecologice sunt reprezentate de plimbări şi drumeţii. Sub genericul „Mediul de lângă noi” am
organizat cu elevii plimbări pe diferite teme: „Strada şcolii”, „Satul nostru”, „Pădurea
Bucovăţ”, „Lunca Jiului”. Pentru fiecare dintre plimbări au fost stabilite obiectivele şi traseul
ecologic de parcurs. Prin observare directă elevii au identificat comportamente neconforme în
zona vizitată, au depistat cauzele care au dus la poluarea mediului respectiv (prezenţa
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gunoaielor, a pubelelor răsturnate la rampele de gunoi, existenţa gazelor de eşapament şi a
zgomotelor produse de traficul rutier, distrugerea arborilor, a spaţiilor verzi, deversarea unor
substanţe toxice şi a gunoaielor în apa Jiului şi a afluenţilor care străbat zona satului).
Pe baza observaţiilor făcute am iniţiat o dezbatere prin care aceştia au fost deprinşi să
ia atitudine corectă faţă de cele observate. Cu această ocazie şi-au dat seama că pentru a menţine
un mediu sănătos este nevoie de intervenţia fiecăruia dintre noi.
Elevii au fost sprijiniţi să conceapă îndemnuri ecologice în funcţie de locul vizitat şi de
cele observate: „S.O.S. - Natura”, „Păstraţi liniştea!”, „Păstraţi curăţenia!”, „Îngrijiţi plantele!”,
„Ocrotiţi copacii!”, „Iubiţi oglinda lacurilor!”, „Păstraţi curate apele râurilor!”, „Aveţi grijă de
fântânile comunei!”
După efectuarea plimbării elevii au alcătuit harta ecologică pe baza semnelor
convenţionale stabilite şi au completat un jurnal cu impresii sub forma unor compuneri, creaţii
în versuri, ghicitori. I-am îndrumat să elaboreze caricaturi şi mesaje ecologice. Elevii talentaţi
şi-au exprimat impresiile prin desene, colaje, machete, amenajând expoziţii prin care să
sensibilizeze colegii şi părinţii. Elevii au alcătuit „Eco-codul” şi au confecţionat o mascotă
reprezentativă. Colecţiile de seminţe, frunze, conuri, petale, ghindă, rămurele, paie realizate în
timpul plimbărilor au fost utilizate creativ în compoziţii decorative.
Urmarea acestor plimbări şi a studiilor de caz derulate pe baza observaţiilor efectuate a
constituit-o iniţierea unor activităţi practice la care au participat atât elevii cât şi părinţii
acestora. Acestea au constat în acţiuni de curăţare, de strângere a deşeurilor şi a materialelor
refolosibile care degradau mediul, acţiuni de plantare a arborilor şi de îngrijire a spaţiilor verzi
din jurul caselor cât şi confecţionarea unor plăcuţe indicatoare cu îndemnuri „Protejaţi spaţiul
verde!”, „Ocrotiţi natura!”.
Alte activităţi desfăşurate cu grupuri mici de elevi sau individual au fost: organizarea
colţului viu al clasei, realizarea unor experimente simple (încolţirea seminţelor, filtrarea apei),
îngrijirea unor animale mici, completarea calendarului naturii pe baza observării directe a
fenomenelor, întocmirea unor fişe care să evidenţieze nivelul precipitaţiilor, gradul de poluare
a aerului, a apei, vizionarea unor proiecţii video, a unor filme cu caracter ecologic, realizarea
unor teme pe calculator cuprinzând curiozităţi din lumea naturii.
O activitate care a suscitat în mod deosebit interesul elevilor a fost turul comunei
Bucovăţ. Această acţiune a avut alături de alte obiective şi cunoaşterea de către elevi a surselor
de poluare specifice activităţilor industriale. Cu acest prilej copiii au fost antrenaţi în dezbateri
şi au fost stimulaţi să caute soluţii care să răspundă atât necesităţii dezvoltării economice cât şi
asigurării unui mediu nepoluat.
Pentru evaluarea cunoştinţelor dobândite am organizat cu elevii un concurs de
completare a rebusurilor pe teme ecologice şi de confecţionare a unor postere sugestive pe tema
poluării şi a posibilităţilor de ocrotire a naturii.
Activităţi extraşcolare cu deosebite valenţe în cadrul educaţiei ecologice a elevilor leau constituit vizitele efectuate la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii şi la Grădina Botanică din
Craiova Întâlnirea cu specialiştii acestor instituţii a avut un impact deosebit asupra stării
afective a elevilor cultivându-le acestora sentimente de admiraţie faţă de minunile naturii,
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dragoste faţă de lumea plantelor şi animalelor, le-a trezit copiilor sentimentul responsabilităţii
faţă de acestea şi dorinţa de a le ocroti.
Recunoscută fiind contribuţia drumeţiilor la formarea unui comportament ecologic
adecvat am organizat astfel de activităţi în Lunca Jiului. Elevii au fost deprinşi cu depistarea
surselor de poluare a pădurilor şi a apelor, cu tehnicile de studiere a mediului concret, au fost
obişnuiţi şi motivaţi să ia atitudine faţă de cele observate şi să întreprindă măsuri de combatere
a poluării.
Învăţând etica excursionistului elevii au posibilitatea să o respecte atât în acţiunile
întreprinse de şcoală cât şi în timpul liber petrecut alături de familie şi prieteni.
O floare ruptă, o piatră mutată fără rost, ruperea copacilor sau o hârtie aruncată, focuri
aprinse la întâmplare şi nesupravegheate, dezinteresul manifestat de unii turişti faţă de mediul
înconjurător pot duce la degradarea mediului natural.
Este o datorie cetăţenească să contribuim, chiar de la vârsta copilăriei, la ocrotirea
naturii. În acest sens, prin activităţile extraşcolare au fost aduse în atenţia elevilor probleme
legate de efectele impactului omului asupra mediului pentru ca aceştia să înţeleagă pericolele
care ameninţă echilibrul ecologic al planetei şi să fie motivaţi să ia atitudine astfel încât să
asigure bune condiţii vieţii pe pământ.
Ecoul în sufletul cetăţeanului este bine resimţit dacă dragostea şi respectul faţă de
mediul înconjurător au fost cu grijă sădite de familie, şcoală, societate. Astfel trebuie înţeles
faptul că educaţia ecologică realizată la vârsta şcolarităţii oferă modalităţi adecvate de formare
a unei conduite ce se va manifesta stabil în viaţa viitorului cetăţean.
Bibliografie:
1. Cojocaru, L – „Surse, procese şi produse de poluare”, Ed. Junimea, Iaşi, 1995.
2. Mohan, Gh; Ardelean, A. – „Ecologie şi protecţia mediului”, Ed. Scaiul, Bucureşti, 1993.
3. Neguţ, Silviu - „Un singur Pământ – omul şi mediul înconjurător”, Editura Albatros,
Bucureşti, 1978

Utilizarea calculatorului în proiectarea didactică
Prof. înv. primar Drăgan Daniela
Şcoala Gimnazială Nr.2 Lugoj, Timiş
olosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări
majore în ceea ce priveşte strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile
de predare şi de învăţare, modificând radical rolul învăţătorului. Acesta devine
un factor decisiv în dezvoltarea personalităţii elevilor.

F

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic,
ci pentru a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine
funcţia sa didactică fundamentală.
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Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat
de programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice,
ceea ce reprezintă o necesitate evidentă presupusă de această prioritate.
Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă.
Pornind de la cuvintele lui Lord Thomas Dewar, că „Minţile sunt ca paraşutele;
funcţionează cel mai bine când sunt deschise”, am considerat că noi, dascălii, trebuie să le
oferim elevilor noştri, instrumentele de lucru specifice mileniului III. Acestea au menirea să le
deschidă mintea, să dea frâu liber imaginaţiei, să le dezvolte creativitatea, dar şi să faciliteze
realizarea scopurilor didactice şi idealurilor educaţionale:
-sensibilizarea în vederea desfăşurării activităţii didactice;
-comunicarea, transmiterea, demonstrarea-ilustrarea noului;
-înţelegerea noului;
-aplicarea şi exersarea noilor cunoştinţe teoretice şi practice;
-fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe şi competenţe;
-verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite.
Necesitatea de a utiliza în şcoală calculatorul este evidentă într-o lume în care
tehnologia informaţională şi-a făcut loc în toate sectoarele de activitate.
Studiile făcute în ultima vreme arată că integrarea noilor tehnologii informatice şi
comunicaţionale în practica şcolară asigură performanţe superioare la un număr mai mare de
elevi, decât predarea tradiţională; în acelaşi timp, elevii învaţă semnificativ mai bine cum să
înveţe.
Prin utilizarea graficii pe calculator, tehnoredactarea computerizată a unor afişe,
pliante, cărţi poştale, reviste şcolare elaborate de elevi, dezvoltăm în mod real creativitatea
acestora.
De asemenea, este cunoscut interesul absolut al tuturor copiilor, de la vârste chiar foarte
fragede, pentru operarea şi jocul pe calculator, astfel încât am considerat oportună
achiziţionarea la clasă a unui calculator şi a unui televizor care să satisfacă în acelaşi timp
nevoia de joc, dorinţa de a manipula tehnologia modernă a informaţiei, instruirea şi dobândirea
de abilităţi, toate având ca finalitate obţinerea unor materiale informative ce pot fi utilizate în
cadrul altor activităţi precum şi un interes mai mare pentru activitatea de învăţare, formare de
priceperi şi deprinderi, de comunicare.
Acest lucru a fost agreat de elevi şi părinţi, dovada constituind-o răspunsul dat de către
părinţii elevilor într-un chestionar adresat la începutul anului şcolar. Răspunsul „DA” a fost dat
în proporţie de 100%. Astfel, după o lună, calculatorul şi televizorul şi-au găsit locul potrivit
în clasa noastră. De atunci a început să se schimbe totul. Azi mă gândesc la anii ce au trecut şimi dau seama ce mult mi-a schimbat calculatorul munca la clasă. Azi parcă nici nu-mi mai
amintesc cum era inainte.
Primele lecţii de editare în Word s-au desfăşurat concomitent cu începutul perioadei
abecedare, consolidând literele de tipar prin utilizarea tastaturii calculatorului, activitate care
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înlocuieşte cu succes alfabetarul. Elevii au învăţat să scrie cuvinte, să modifice mărimea,
culoarea, fontul literelor, să şteargă, să salveze, să-şi creeze folderul propriu în care au adăugat
documente sau au continuat un document anterior. S-au scris apoi propoziţii şi am început
inserarea imaginilor în documente. Unii dintre ei erau deja experţi pentru că învăţaseră încă de
mici şi de aceea m-am folosit de cunoştinţele lor, solicitându-le ajutorul în demersul meu
didactic.
La limba română, matematică şi ştiinţe, de un real folos mi-au fost: „Abecedarul
interactiv”, „Cifrele”, „Hai la şcoală!”, „Ţapul inventator”, „Ţapul Ţicu merge la şcoală”,
„Vreau să ştiu despre animale”, „Peticel descoperă lumea” , dar şi alte materiale realizate de
colegii de pe DIDACTIC, cărora le mulţumesc din suflet. Ei mi-au întins o mână de ajutor în
perioada în care calculatorul era încă o necunoscută pentru mine. Azi, mă bucur că, prin
intermediul materialelor mele, îi pot ajuta şi eu.
Folosirea CD-urilor: „Clopoţelul magic”, „Cutiuţa muzicală”, „Cântece pentru copii”
şi altele au antrenat elevii, invitându-i la cântec şi dans. Orele de educaţie muzicală au devenit
plăcute şi cu nici un chip nu mai pot „sări „ peste ele, aşa cum, spre ruşinea mea, mai făceam
altădată.
La educaţie plastică calculatorul e nelipsit. Materialele găsite pe internet sunt o sursă
permanentă de inspiraţie şi de înţelegere a noţiunilor specifice acestui obiect de studiu.
Folosirea calculatorul a devenit o recompensă pentru cei mai harnici elevi. Rezolvarea
corectă a unui exerciţiu sau a unei probleme dificile este recompensată cu o navigare de 10
minute pe internet. O citire şi o povestire frumoasă a unei lecţii le dă posibilitatea să deseneze
în Paint. Şi exemplele ar putea continua.
Consider că formarea capacităţii de a utiliza calculatorul este benefică elevilor, atât în
activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic, prin relaţionarea cu
lumea oferită de acest instrument de lucru al mileniului al III-lea.
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Proiectarea didactică a unităţilor tematice și managementul clasei de elevi
Prof. Dumitru Elena
Școala Gimnazială Nr. 3 Codlea, Brașov
otrivit Dicţionarului explicativ al limbii române proiectarea este acţiunea de a
proiecta , de a elabora un proiect care să cuprindă o reprezentare schematică a
unei activităţi, respectând anumite reguli.Cred cu tărie că rezultatele actului
didactic depind de derularea corectă a unor acţiuni bine gândite.

P

Proiectarea didactică este un demers de anticipare, imaginare , creare, a modului ȋn care
ȋţi vei desfăşura ȋntreaga activitate instructiv educativă, ȋntr-o anumită perioadă de timp. I.
Jinga defineşte astfel :,,Proiectarea didactică este o activitate complexă, un proces de anticipare
a ceea ce doreşte profesorul să realizeze împreună cu elevii în cadrul unei lecţii, sistem de lecţii,
temă, pe parcursul întregului an şcolar, pentru realizarea obiectivelor programei.
Ȋn linii mari proiectarea didactică realizată de mine nu este diferită de a altor cadre
didactice. Respect caracter anticipativ, continuu, sistemic, ierarhic şi operaţional al acesteia.
Eu am pus accent ȋn mod egal pe următoarele etape ale proiectării : ȋncadrarea activității
în sistemul de activități didactice, identificarea și formularea obiectivelor operaționale (Ce
facem?), analiza resurselor (Cu ce facem?), optimizarea condiţiilor de studiu, vehicularea de
conţinuturi cât mai atractive care să facă ȋnvăţarea cât mai uşoară, elaborarea strategiilor
didactice optime (Cum facem?), stabilirea grupelor de elevi pentru munca diferenţiată ,
elaborarea instrumentelor de evaluare (Am făcut ce trebuia?), stabilirea nivelurilor de ȋnsuşire
a conţinuturilor şi a programului de măsuri ameliorative.
Principala problemă a proiectării didactice este aceea de a anticipa, în detaliu, întreg
ansamblul de activităţi de învăţare despre care presupun că, dacă va fi desfăşurat de elevi întro anumită ordine, ȋn condiţii optime pentru fiecare elev, ȋntr-un ambient plăcut care să
optimizeze fiecare resursă folosită ,voi avea ca rezultat final, dezvoltarea fiecăreia dintre
abilităţile cerute prin obiectivele de referinţă ale programei.
De multe ori m-am gândit că după meticulozitatea cu care pregătesc demersul didactic
, elevii ar trebui să mă ȋntrebe mai multe despre cele ȋnvăţate. Am constatat că nu sunt obişnuiţi
să adreseze ȋntrebări. Şi atunci mi-am propus să-i ȋnvăţ eu cum să procedeze. M-am lovit de o
problemă : Are şcolarul mic are vocabularul sărac? Deşi ar dori să afle mai multe informaţii sau să ceară lămuriri suplimentare nu poate verbaliza? Am citit şi cuvintele domnului Miron
Ionescu că: “Lecţia eficientă este aceea care oferă elevilor prilejul să formuleze întrebări şi
probleme; să emită ipoteze, să imagineze rezolvări, soluţii ; să facă asociaţii de idei, asociaţii
de experienţe proprii şi experienţe efectuate de cercetători ; să elaboreze modele, planuri, fişe,
sinteze, rezumate; să angajeze discuţii pentru clarificarea unor noţiuni ; să formuleze concluzii;
să exerseze dialogul, munca în cabinet; să cultive forme pozitive de conduită etc.”
Acestea m-au determinat să regândesc proiectarea didactică, să depăşesc mult mai mult
modelul de proiectare tradiţional, ȋn care predomina activitatea didactică bazată pe metode
tradiţionale: conversaţia, expunerea, demonstraţia, metodele centrate pe profesor, transmiterea
de cunoştinţe .
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Am recurs la proiectarea curriculară bazată pe metode activ-participative, tehnici ale
gândirii critice metode care generează învăţarea activă . Proiectarea mea didactică a devenit
centrată asupra obiectivelor activităţii de instruire şi educaţie, urmărind, cu prioritate,
optimizarea raporturilor de corespondenţă pedagogică între elementele componente (obiective
- conţinuturi – metodologie – evaluare ) , între acţiunile de predare- învăţare – evaluare ,
subordonate finalităţilor angajate la nivel de sistem şi de proces. Astfel am urmărit realizarea
unui demers didactic care vizează formarea-dezvoltarea optimă a elevului prin valorificarea
tuturor resurselor de autoeducaţie şi autoinstruire .
Nu a fost simplu a fost nevoie de timp, răbdare, exerciţiu . Metodele şi tehnicile activ –
participative şi interactive trebuie să fie selectate şi utilizate în mod riguros, creativ, în funcţie
de obiectivele propuse, de specificul grupului educaţional .
Astfel , ȋn proiectarea mea didactică , activităţile sunt centrate pe elevi, comunicarea
este multidirecţională, am pus accent pe dezvoltarea gândirii elevilor, pe formarea deprinderilor
şi aptitudinilor, am introdus metode noi şi simple de autoevaluare.
Consider că sunt pe un drum bun, elevii din clasa mea devin pe zi ce trece mai implicaţi
ȋn propria instruire. Ȋmi transmit ce cărţi au citit ei, ce informaţii au cules de pe internet despre
mediul ȋnconjurător. Astfel, ȋmi este mai uşor să aleg tematica unităţilor de ȋnvăţare, ştiu ce ȋi
interesează mai mult. Deşi elevi din ciclu primar au alcătuit portofolii personale unde ȋşi adună
materiale făcute de ei - desene, poveşti, fişe de lectură, felicitări, cărticele al căror autor sunt
ei,etc.

Educaţie ecologică: Program educaţional „Pământul – casa mea”
Prof. înv. preşc. Filip Ioana
Grădiniţa cu P.P. „Căsuţa din poveşti”, Tg. Mureş
„Nu putem schimba pe alţii, dar dacă ne putem schimba pe noi înşine,
putem înceta schimbarea înfăţişării Pământului”. (Melodie Beattie)
ARGUMENT
rin mediu înconjurător sau mediu ambiant se înţelege ansamblul de elemente şi
fenomene naturale şi artificiale de la exteriorul Terrei, care condiţionează viaţa
în general şi pe cea a omului în special. Sensul dat acestei noţiuni în cadrul
Uniunii Europene este cel al unui ansamblu de elemente care, în complexitatea relaţiilor lor,
constituie cadrul, mijlocul şi condiţiile de viaţă ale omului, cele care sunt ori cele care nu sunt
resimţite. O altă definiţie o găsim în Legea protecţiei mediului, în care mediul înconjurător este
ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, toate
straturile atmosferei, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele
naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv, valorile materiale
şi spirituale.

P

Privită istoric, poluarea mediului a ajuns astăzi una dintre importantele preocupări ale
specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi guvernelor, ale întregii
populaţii a pământului. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut şi creşte
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neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan naţional şi internaţional, în spiritul ideilor pentru
combaterea poluării.
Considerăm că educaţia ecologică trebuie să fie parte integrantă a educaţiei moderne şi
că procesul trebuie derulat de la cea mai fragedă vârstă atunci când copiii încep să descopere
adevăruri ale ştiinţei, să cunoască şi să respecte natura, să păstreze şi să protejeze mediul în
care trăiesc.
Copiii trebuie să înţeleagă că poluarea mediului înconjurător dăunează grav sănătăţii
omului şi a vieţii pe pământ şi este cauzată în cea mai mare parte de activităţiile umane.
Prin delurarea proiectului „Pământul – casa mea” încercăm să punem bazele unui
comportament ecologic şi să le dezvoltăm copiilor atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător
şi să implicăm părinţii ăi comunitatea în îngrjirea, păstrarea şi instituirea unor măsuri de
protecţie a mediului înconjurător şi realizarea unui echilibru între organismul uman şi mediul
înconjurător. Pentru ca „Pămânul – casa mea” să rămână o planeta vie interesele oamenilor
trebuiesc corelate cu legiile naturii.
Aşadar mediului înconjurător, ce depinde numai şi numai de fiecare dintre noi, ne
afectează în mod direct viaţa şi sănătatea noastră. Este nevoie de mai multă atenţie şi de mai
multă responsabilitate din partea fiecărui cetăţean pentru a trăi într-un mediu curat, pentru a
respira aer curat, pentru a bea apă curată şi pentru a putea folosi condiţiile de viaţă pe care ni
le oferă natura. Însă, se pare că oamenii tratează cu neglijenţă acest aspect important al vieţii
lor, ceea ce duce la agravarea procesului de poluare şi distrugere a mediului şi implicit la
distrugerea sănătăţii fiecăruia dintre noi şi a celor din jur.
Întrucât mediul ne oferă condiţiile de trai de care avem necesară nevoie, la nivel
internaţional au fost stabilite unele zile pentru a fi dedicate mediului înconjurător.
Pentru a conştientiza importanţa ecologiei în rândul populaţiei ţintă, am accentuat şi am
desfăşurat activităţi specifice zilelor oficiale dedicate mediului înconjurător, recunoscute la
nivel internaţional, pe care le-am prezentat în “calendarul ecologistului”, şi am încercat să
dezvoltăm atitudini ecologice, pozitive, în rândul fiecărui „pământean”, pentru a încerca să
trăim într-un mediu nepoluat şi curat ca într-o „casă”- „Pământul-casa mea”.
TITLUL PROGRAMULUI: “PĂMÂNTUL – CASA MEA”
I. OBIECTIVUL GENERAL:
 Însuşirea unor cunoştinţe din domeniul ecologiei şi creearea unei atitudini pozitive faţă
de mediul natural, respective a unui comportament etic, civic şi de conservare a naturii
prin desfăşurarea în mod sistematic a educaţiei ecologice în grădiniţă.
II. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 Să manifeste disponibilităţi în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului
aplicând cunoştinţele dobândite.
 Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului.
 Să exploreze şi să descrie fenomene, procese din mediul înconjurător folosind surse de
informare diverse (reviste, albume, cd-uri, casete video, etc).
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III. EXEMPLE DE COMPORTAMENTE:
 Să respecte reguli de igienă individuală şi colectivă.
 Să utilizeze în acţiuni simple unelte de curăţare a mediului.
 Să cunoască regulile de minimă protecţie a naturii şi să anticipeze pericolele încălcării
lor.
 Să înţeleagă efectele secundare, negative ale activităţii umane asupra mediului
înconjurător.
 Să cunoască şi să clasifice grupele de vieţuitoare după mediul de viaţă.
 Să perceapă şi să denumească ecosisteme: parc, pădure, grădină, stol, stup, muşuroi,
etc.
 Să cunoască succesiunea anotimpurilor şi modul în care evoluează plantele în funcţie
de acestea şi respectiv felul în care trebuie îngrijite.
 Să participe activ alături de adulţi la activităţile practice de îngrijire şi de conservare a
mediului înconjurător.
IV. OBIECTIVE SPECIFICE:
a) PRIVIND CADRELE DIDACTICE:
 Perfecţionarea cadrelor didactice pe tematica educaţiei ecologice şi a protecţiei
mediului.
 Asigurarea unui mediu propice desfăşurării activităţilor de educaţie ecologică specifică
programului “Pământul – Casa Mea”.
 Planificarea unor activităţi diversificate de informare şi explicare, de formare de
comportamente şi atitudini pozitive faţă de mediul natural.
 Amenajarea în sala de grupă a unui centru de activitate - eco-gradiniţă în scopul
stimulării copiilor în realizarea cu succes a obiectivelor propuse.
 Intermedierea întâlnirilor dintre specialişti şi reprezentanţi ai protecţiei mediului şi
şcolari.
b) PRIVIND PĂRINŢII ŞI ALŢI FACTORI EDUCAŢIONALI IMPLICAŢI:
 Implicarea părinţilor şi a comunităţii în diverse acţiuni pe parcursul derulării
programului.
 Conştientizarea părinţilor şi a comunităţii cu privire la rolul şi importanţa educaţiei
ecologice de la o vârstă timpurie.
 Dotarea centrului eco-gradiniţa cu materiale informative şi sponsorizarea activităţilor
desfăşurate în cadrul programului.
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V. RESPONSABILI: Directorul unităţii şi educatoarele din grădiniţă
VI. MODALITĂŢI DE REALIZARE:
 Activităţi de cunoaştere a mediului înconjurător.
 Activităţi pe arii de stimulare cuprinse în aria curiculară.
 Activităţi extracuriculare diversificate în funcţie de vârsta copiilor, de tema abordată,
de anotimp sau alte condiţii.
VII. REZULTATELE AŞTEPTATE ÎN URMA
OPTIONALULUI “PAMÂNTUL – CASA MEA”

DERULĂRII

INTEGRALE

A

Prin activităţile propuse în programul educaţional “Pământul – Casa mea” se urmăresc
rmătoarele:
 Dezvoltarea admiraţiei şi grijii faţă de frumuseţile mediului înconjurător.
 Formarea deprinderilor de curăţenie şi îngrijire a mediului înconjurător.
 Formarea de comportamente şi atitudini pozitive faţă de mediu, aplicând cunoştinţele
însuşite.
 Conştientizarea respectului pentru viaţa lor şi a celor din jur.
 În urma desfăşurării activităţilor copiii vor poseda un limbaj ecologic, vocabularul fiind
îmbogăţit cu cuvintele: ecologic, poluare, protejare, ocrotire, colecţionare, deşeuri,
reciclare, refolosire, pericol, distrugere, dispariţie, faună, floră, rezervaţie, relaţie,
echilibru, viitorul Pământului – viitorul vieţii noastre sănătoase.
 Păstrarea “sănătăţii” Pământului, precum şi a sănătăţii proprii prin respectarea regulilor
ecologice.
VIII. EVALUAREA REZULTATELOR:
 Organizarea expoziţiilor cu lucrările copiilor.
 Acţiuni de igienizare, ecologizare a împrejurimilor “să facem curat în casa noastră”.
 Acţiunea “să hrănim Pământul” – plantare de plante, puieţi împreună cu părinţii şi
pădurarii.
 Acţiune permanentă “să am grijă de grădina mea” (responsabilitatea faţă de porţiunea
de grădină de care răspundem).
 “Nu face aşa – nu e bine” – acţiune prin oraş şi parcuri (luare de atitudini faţă de
persoanele care nu respectă regulile ecologice.
 Organizarea unui concurs pe teme ecologice între cele două grupe mijlocii.
 “La marginea pădurii” – acţiuni de igienizare, ecologizare, respective excursii în pădure
împreună cu părinţii.
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Concluzii
În aceste vremuri, numeroase organizaţii nonguvernamentale şi organisme
internaţionale, încearcă, pe diferite căi, să atragă atenţia populaţiei asupra efectelor majore pe
care le-ar avea traiul într-un mediu poluat, murdar şi plin de substanţe toxice.
Mediul înconjurător ne asigură condiţiile necesare vieţii, însă depinde de noi dacă dorim
să folosim aceste elemente esenţiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieţii
noastre. Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece şi se pare că populaţia nu acordă interes
acestui proces nociv. Convingerea că această problemă este doar a specialiştilor şi a forurilor
internaţionale, este tot atât de eronată, pe cât este şi de gravă. Ocrotirea planetei este o problemă
mondială, şi, tocmai de aceea, fiecare om trebuie să-şi asume această responsabilitate.
Trecerea ecologiei de la stadiul de simplă disciplină ştiinţifică la cea de problemă a
conştiinţei comune, naţională şi internaţională, reprezintă o realitate tristă în zilele noastre, când
distrugerea echilibrului natural al întregii planete este iminentă. Lupta împotriva poluării
întregii planete solicită colaborare şi cooperare internaţională şi de aceea depinde de noi dacă
vom trăi într-un mediu curat, sănătos şi nepoluat. Stă în puterea omului să ia măsuri eficiente
şi să găsească soluţii pentru a opri continuarea şi agravarea acestui proces dăunător.
“PĂMÂNTUL – CASA MEA”
PROGRAM DE ACTIVITĂŢI
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

Nr.
DATA
Crt.
1

septembrie

“Micii ecologişti”- activitate de informare a copiilor şi părinţilor despre program
“Pământul – casa noastră”

2
octombrie

- convorbire
“Acasă la mine este şi curat şi bine ”

3
octombrie

- Lectură după imagini
“Cum e bine şi frumos?”

4
noiembrie

- plimbare în parc, observarea locurilor amenajate pentru colectarea gunoiului
5

noiembrie

“Ce aruncăm, unde, cum şi de ce?”

6
decembrie

decembrie

9

-convorbire despre selectarea gunoiului
”Fiecare gunoi la căsuţa lui”

7

8

“Clasa noastră este curată!”-deprinderi de ordine şi curăţenie în sala de grupă

- colectarea şi selectarea de deşeuri
“Coşul ecologic”

ianuarie
ianuarie
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- evaluare păstrarea curăţeniei în jurul tău
“Apa curată – sursă a sănătăţii”

10
februarie

- experiment – acvariul, flori … fără apă
“Apă curată – apă murdară”

11
februarie

- lectură după imagini
“Aerul curat şi sănătatea”

12
martie

- convorbire
“Cine poluează - Aerul?”

13
martie
14

aprilie

“Ce putem face pentru a păstra aerul curat”
“Cine poluează- Pământul ?”
“Pământul-bolnav!”

15
aprilie

- lectură după imagini
”Un copil- un copăcel” ”Un copil- o floare”

16
mai

- să cunoască şi să participe direct la acţiuni de sădire, alături de adulţi
”Micii gospodari- Să dăm viaţă deşeurilor”

17
mai

- acţiune de igienizare a curţii grădiniţei
- activitate practică (jucării pentru toţi copiii, costumaţii pentru carnaval,etc..)
”Ziua copilului fericit şi sănătos”

18
iunie

- carnaval cu măşti confecţionate din resturi de materiale
”Evaluarea programului”

19
iunie

- rezultatele muncii noastre

Bibliografie:
1. Elena Dincă, Copiii şi natura – educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, Editura
Caba Educaţional, Bucureşti, 2008;
2. Nicolae, B.-“Ecologie”, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti;
3. Vlad Iordache, Florinela Ardelean- Ecologie şi protecţia mediului, Editura Matrixrom,
Bucureşti, 2007.
4. Silviu Neguţ- Un singur Pământ – omul şi mediul înconjurător, Editura Albatros,
Bucureşti, 1978.
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„Educaţia ar trebui să fie fericirea copiilor noştri.”
Prof. Grigore Lucia și Drăguşanu Emeşe
Grădiniţa cu P.P. Nr. 29, Braşov
Moto:”Educația nu înseamnă să memorezi informații cu duiumul, ci să-ți antrenezi
mintea.” - Albert Einstein
u știu câți părinți sunt conștienți de forța copiilor sau cât din energia lor
uimitoare se pierde odată cu vârsta sau cu educația. La naștere, creierul este
capabil de conexiuni neuronale cu infinit mai multe decât îi rămân individului,
ulterior, în modul său de operare. Neaccesate sau neîntărite, multe din potențialele ”autostrăzi”
ale minţii se închid după o vreme. Rămân acelea pe care părinţii sau şcolile și le-au construit
anterior, le sunt familiare sau funcționale – o structură stabilizată cultural și transmisă prin
stereotipuri, din inerție. Pe acest schelet, copilul învață să improvizeze, să integreze propriile
experiențe, să devină el însuși sau să își construiască o lupă nouă de privit viața și interpretat
sensul negocierilor cu ea.

N

Aici intervine echilibrul între constrângeri şi libertăţi – întâlnirea dintre ceea ce i se cere
şi cine este copilul, pe interior. Părinţii au aşteptări de la copii, societatea are aşteptări, statul
are aşteptări, biserica are aşteptări, şcoala are aşteptări, profesorii au așteptări etc.
În interiorul atâtor delimitări, fiecare copil trăieşte în mod unic realitatea, simte şi
dezvoltă, animat pe dinăuntru de lumina sub care s-a născut.
Sistemele educaţionale sunt articulate, peste tot în lume, pe o axă între aceşti doi poli,
iar măsura în care didacticile ţin mai mult de constrângeri sau de libertăţi e dată de cultura
fiecărui popor. Ţările asiatice – de pildă, au recuperat decalaje imense aplicând filozofia muncii
colective disciplinate, în timp ce europenii au înflorit în pedagogiile tip Montessori – cu accent
pe individ şi capacitatea lui unică de construire a realităţii. Chiar şi de pe poziţii complet
diferite, cert este că ambele modele au reuşit să se menţină competitive,chiar dacă unul a
pedalat pe productivitate, iar celălalt, pe inovaţie şi creativitate.
Danemarca deţine unul dintre cele mai apreciate sisteme de învâţământ din lume şi este
ţara cu cei mai fericiţi locuitori la nivel mondial,după cum indică raportul Organizaţiei Naţiunil
Unite.
Modelul danez de succes în educaţie: regula numărul unu este că elevul trebuie să vină
cu plăcere la şcoală.
Experţii danezi vor implementa şi în şcolile din România, prin proiecte derulate în mai
multe regiuni ale ţării, principiile educaţiei daneze alături de metodele sistemului românesc, în
urma unui parteneriat semnat între VIA University College, cea mai mare universitate din
Danemarca, şi Universitatea din Bucureşti.
”Apreciem nespus sistemul de învăţământ românesc şi credem că încrucişarea rigorii
şi a disciplinei învăţării din România alături de deschiderea educaţiei daneze spre creativitate,
inovaţie şi plăcerea în spaţiul şcolar poate duce spre un sistem educaţional hibrid, extrem de
competitiv mondial”, spun experţii danezi. (Erik Hygum, Ph.D.Prorector, Decan al Facultăţii
de Educaţie şi Ştiinţe Sociale la VIA University Collegeşi Peter Nielsen Wellendorf, Director
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al departamentului de Relaţii Internaţionale la VIA University College, cu ocazia înfiinţării
primului birou de reprezentare al Facultăţii de Educaţie şi Ştiinţe Sociale la noi în ţară.
Avem motive multiple pentru care am ales să dezvoltăm un parteneriat solid cu VIA
University College din Danemarca.. Danemarca stă foarte bine în ceea ce priveşte fericirea
cetăţenilor ei. Credem că pentru a învăţa bine, copiii noştri trebuie să aibă mai întâi o stare
de bine, acel tipar mental pe care uneori copiii îl pierd în şcoală, deşi l-au avut atunci când
erau mici şi au învăţat cu plăcere cele mai complicate lucruri pe care le învăţăm cu toţii în
viaţă: să vorbim, să mergem, etc. să le aducem această bucurie de a învăţa”, a declarat conf.
univ. dr. Lucian Ciolan, Decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.
De ce funcţionează sistemul danez?
Spre deosebire de modelul danez unde fericirea populaţiei este în strânsă legătură cu
educaţia şi metodele pe care le folosesc, încă de la primul contact cu mediul şcolar, interesul
major vibrează în jurul fericirii copiilor. -în cultura românescă apare convingerea că trimiterea
copilului la școală este un fel de curmare a copilăriei. Mulți părinți îmi spun că își amână copiii
pentru că trebuie ”să mai copilărească”. În multe ghiozdane zac ca niște pietroaie convingerile
familiei că prima zi de școală este momentul când s-a terminat cu joaca.
Învățarea – evoluția gândirii și maturizarea socială – trebuie să cadă brusc sub incidența
seriozității, a disciplinei. Copiii sunt petrecuți cu milă la școală, mamele își șterg emoționate
câte o lacrimă, domină surd o atmosferă foarte asemănătoare cu cea de pe peroanele pe care
fluturau odinioară batistele către tinerii înrolați. În prelungirea acestei atitudini, învățătoarea
este cu atât mai respectată cu cât știe să pară mai autoritară, pretențioasă, gravă și solemnă.
Cele mai apreciate sunt afirmațiile de genul ”Joacă, joacă, dar trebuie să mai și învățăm!” și
nu puține sunt mamele care freamătă de bucurie când găsesc în ghiozdanele copiilor zeci de
culegeri, caiete-tip și manuale alternative. Ca un fel de garanție că școala e un lucru serios și
bun.
Învăţare nu teoretică, ci prin experienţă
Mai mult, sistemul de învăţământ danez pune accent pe descoperirea din timp a
abilităţilor fiecărui elev în parte, la care adaugă responsabilitate şi angajament, arată experţii.
În școala tradițională românească -mesajul jocului care încetează la școală îl disociază
pe copil: îl rupe în două pe dinăuntru și îi pune prima frână către învățarea autentică: își va lua,
inconștient, rolul de învățăcel ca pe o povară, va asocia efortul cu neplăcerea,munca
perseverentă cu obligația. Nu va avea niciodată bucuria să guste din aventura descoperirii, își
va inhiba curiozitățile și probabil nu-și va găsi niciodată vocația. Este poate unul din motivele
inițiale ale abandonului și plictisului școlar. Dacă școala este locul în care nu te joci, înseamnă
că scoala este locul în care copiii nu trebuie să fie ei înșiși.
Autonomie, participare, responsabilitate, încredere, stare de bine şi fericire acestea sunt cuvintele cheie ale sistemului de educaţie danez.
”Da! Fericire! Nu poţi avea o societate sănătoasă cu o populaţie nefericită!
Este şi motivul pentru care încă din stadiul educaţiei timpurii principalele priorităţi în
educaţia copiilor sunt starea de bine, confortul psihic şi armonia în instituţiile de învăţământ.
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În acelasi spirit, al stării de bine a copilului, danezi încercă să cultive noţiunea de succes
în orice fel de realizare. Ei consideră critica insuccesului ineficientă şi demotivantă.
La sistemul de educație românesc se adaugă și părinții , care își trimit copiii la școală
deja modelați la nivel subconștient să guste din școală ca dintr-un sirop medicinal obligatoriu.
Tristețea melancolică a mamelor, oboseala rutinei, înrolarea copilului la o muncă
planificată, toate atârnă, din păcate, prin ghiozdanele copiilor și îi trag adesea de umeri înapoi.
Evaluări serioase abia de la liceu
Pornind de la aceste principii ale sistemului de educaţie danez, până la nivelul liceului
evaluările deţin un loc secundar în priorităţile invăţământului obligatoriu. Totul este conceput
astfel încât să fie evitate situaţiile stresante atât pentru pentru elevi, profesori sau dir. de şcoală.
Evaluările principale se bazează pe discuţii libere şi proiecte. Testările scrise au doar
rolul de a observa din timp dificultăţile în procesul de învăţare şi de a le corecta cu metode
adaptate.
În școala românească rezultatul observabil al învăţării – evaluările dese și
complicate-este un indicator suficient pentru calitatea ei?
Este orice individ de nota 10 şi unul capabil să se adapteze pentru lumea de mâine,
să se reinventeze, să o ia de la capăt când competenţele pentru care s-a pregătit nu mai
sunt valabile?
Adică, dacă ne-am uita pe dinăuntrul tuturor acestor copii de nota 10 am găsi încă,
acolo, o flacără vie? O putere mai presus de notele frumoase şi de aplauzele tuturor
actorilor sociali care au conspirat la realizările lui?
Cu cât şcolile sunt mai ţinute de sus, de la centru, regulamentele – plouate
autoritar peste indivizi, programele sincronizate pe deasupra capetelor şi criteriile de
reuşită – dictate peste inimi şi caractere, cu atât mai mari devin şansele de a stinge în
copii energia, voinţa sau bucuria de viaţă. Noi suntem astăzi dovada vie a „eficienţei”
acestui proiect social: suntem produsele grăitoare ale şcolii care a cultivat sistematic resemnări
şi inerţie. Avem o mentalitate decorativă despre inteligenţă – un fel de bibelou graţios şi
demodat, din vitrina bunicii, fără vreo valoare practică sau eficienţă. Am fost învăţaţi să fim
deştepţi, să avem dreptate şi să identificăm corect greşelile şi vinovaţii. Atât. Nimeni nu ne-a
învăţat şi cum se merge înainte, cum trebuie să te modifice informaţia pe care o posezi şi
cât de mult te obligă ea la acţiune.
Învățământul românesc spre deosebire de învățământul danez -este, dacă vreţi, diferenţa
dintre doi profesori de pictură, care pândesc comportamentele copiilor lor.
În grupa primului, regulile sunt stabilite din start, după cum sunt impuse şi culorile, şi
rigorile compoziției și teoria din spatele fiecărei mișcări de pensulă. Celălalt le dă copiilor
libertate, îi instigă la îndrăzneală, îi provoacă să exprime, fără plan și clasicul contur prestabilit
în creion. Le explică lucruri pe parcurs, profitând de întrebările lor.
Și unul și altul au dat rezultate observabile excelente – atelierele lor sunt pline de lucrări
spectaculoase. Există însă o singură diferență în atitudinea celor două grupuri de copii – una
subtilă, de comportament care nu se poate testa sau exprima în valori numerice. Și unora și
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altora li se întâmplă uneori să scape câte o pată de culoare, din greșeală, pe coală. Primii –
elevii profesorului ”cu reguli” fac din asta un capăt de țară, se crispează și așteaptă soluții de
la “centru” Ceilalți, au învățat deja să integreze accidentul în compoziția lor – fie desenează
ceva în jurul petei, fie o transformă, atașându-i forme complementare.
Primul grup privește greșeala ca pe un intrus, al doilea, ca pe o oportunitate.
Ambele grupuri de copii pot să-și facă părinții fericiți. Toți copiii de acolo „știu”,
„fac” sau „au”. Diferența invizibilă dintre ei este una de ceea ce ”sunt”. Aceasta se va
dovedi hotărâtoare mai târziu, în anii maturităţii, nu în paginile vreunui test-grilă. Unii
vor executa, alţii vor împinge lumea înainte. Şi unii şi alţii sunt valoroşi. Doar că unii sunt
mai necesari decât alţii
“Regula numărul unu în ceea ce priveşte educaţia copilului danez este ca acesta să vină
cu plăcere la şcoală. Dacă obţinem asta de timpuriu, procesul învăţării vine de la sine, iar
acumularea de informaţii, de aptitudini se câstigă în termen scurt şi cu o performanţă
ridicată“, mai adaugă cei doi delegaţi VIA University College.
Iată câteva dintre metodele daneze care sperăm că vor fi introduse şi în şcolile din România:
Sistemul şcolar de bază:
-Stimularea bucuriei învăţării a elevilor români
-Reducerea abandonului şi inserţia în sistemul educaţiei a copiilor din familii
defavorizate
-Introducerea de noi metodologii: creative , amuzante şi inovatoare
-Conversia stărilor elevilor români de la atitudini negative (frică, concurenţă) spre cele
constructiv-pozitive
-Creşterea contactului pozitiv între şcoală şi părinţi
-Învăţare prin experienţă
-Accent mai mare pe competenţele individuale ale copiilor
-Sprijin pentru copiii defavorizaţi.
Grădiniţe:
-Introducerea metodelor de explorare-activităţi în aer liber, cunoaştere prin experienţă
proprie etc
-Pregătirea pentru viaţa şcolară - bucuria de a învăţa
-Design nou în instituţii, care să permită o atmosferă creativă, colorată.
A început lumea tehnologiilor creative, a inovaţiei sociale şi economice, a soluţiilor
inspirate, a iniţiativei spontane, lumea în care puterea unei idei e mai mare decât inerţia
unei organizaţii.
Acestea apar la indivizii încurajaţi de mici să exploreze, să comunice, să iasă din
rigorile prestabilte sau din stereotipiile definiţiilor din manual. Nu spun că informaţia sau
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competenţele nu-s importante, că munca sau constrângerile n-au valoare. Doar că ele nu mai
sunt un scop în sine. Ele vin natural la copilul autonom, angajat autentic în proiectul lui.
Realitatea este că scopul ultim al educaţiei ar trebui să fie fericirea copiilor noştri.

Bibliografie:
1. Erik Hygum, Ph.D.Prorector, -Decan al Facultăţii de Educaţie şi Ştiinţe Sociale la VIA
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Metoda “Șase medalii ale valorii”
Prof. Gros Ramona
Grădinița P.P. „Rază de Soare”, Tg-Mureș

„E

ste uimitor cât de puţină atenţie acordă educaţia deprinderii de a gândi. Există
convingerea absurdă că informaţiile şi inteligenţa sunt suficiente. Inteligenţa
este precum caii-putere ai unei maşini, însă gândirea reprezintă abilitatea cu
care este condusă maşina. Există oameni deosebit de inteligenţi care au o gândire slab
dezvoltată şi oameni mai puţin inteligenţi cu o gândire bine dezvoltată.” Edward de Bono
Şase medalii ale valorii (Six Value Medals) este o metodă revoluţionară pentru lideri,
echipe şi indivizi creată de dr. Edward de Bono, o metoda care dezvoltă gândirea şi
creativitatea.
Abilităţile predate cu ajutorul metodei Şase medalii ale valorii (Six Value Medals) pot
ajuta oamenii să identifice mai rapid valoarea, să prioritizeze care valori sunt mai important de
aplicat şi apoi să se asigure că fiecare valoare de top este luată în considerare şi maximizată la
fiecare pas ulterior. Este ca şi cum ţi-ai pune o pereche de ochelari cu 6 lentile, fiecare fiind o
categorie de valori importante.
Dr. Edward de Bono: "It is not enough to know that values are important. We need
better ways of perceiving values, talking about them and assessing them. That is the best basis
for action of any sort. The Six Value Medals framework gives you the tools to do this."
Dr. Edward de Bono spune: “Nu este îndeajuns să ştii care dintre valori este importantă.
Avem nevoie de căi mai bune să percepem valorile, să vorbim despre ele şi să le evaluăm.
Aceasta este cea mai bună bază pentru orice fel de acţiune. Cadrul celor Şase medalii ale valorii
vă dă uneltele pentru a face acest lucru”
Această metodă a fost concepută de dr. Edward de Bono pentru a veni în ajutorul
marilor corporaţii, pentru a ajuta ca şedintele acestora să fie cât mai fructuoase. Nu a fost creată
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pentru învăţământ, dar dacă este puţin adaptată nivelului de gândire al copiilor preşcolari sau
şcolari poate fi un real succes.
Nu este prima metoda de lucru a dr. de Bono care a fost implementată în cadrul
învăţământului şi când spun asta mă gândesc la Metoda celor şase pălării gânditoare sau la
Gândirea laterală.
De fapt, Şase medalii ale valorii (Six Value Medals) extinde posibilităţile Pălăriei
Galbene - cadrul valorilor în instrumentul de lucru Şase pălării gânditoare (Six Thinking Hats).
De ce este o metodă utilă şi care se poate adapta uşor pentru preşcolari?
Creatorul metodei răspunde la aceasta întrebare pe care mi-am pus-o şi eu:
“Trebuie să vedem lucrurile clar şi să comunicăm şi altora percepţia noastră. Cadrul de
referinţă al celor şase medalii ale valorii face exact acest lucru.
Fiecare dintre «medalii» ne permite să ne direcţionăm atenţia asupra unui set diferit de
valori. Putem acum să facem lucrurile pe rând, în loc să facem totul deodată. A arunca în aer
mingile una câte una este mai uşor decât să jonglăm cu şase în acelaşi timp.“ Dr. Edward de
Bono
Prin introducerea unui sistem de notare care împarte valorile ca fiind tari, slabe, la
distanţă sau răsunătoare, metoda de gândire a lui de Bono ne ajută să ne aflam priorităţile şi să
luăm decizii executive care contează.
Cele şase medalii ale valorii sunt :

MEDALIA DE AUR: Această medalie arată valorile umane, valorile care afectează oamenii.
Aurul este un material superior, preţios şi valorile umane sunt cele mai importante valori dintre
toate, până la urmă. Care sunt valorile umane despre care este vorba? Ne referim la mândrie,
realizări, speranţă, un sentiment de apartenenţă, încredere şi creştere.
MEDALIA DE ARGINT: Această medalie se concentreaza direct pe valorile organizaţiei.
Asta înseamna valorile legate de scopul organizaţiei (în gradiniţă ar putea fi acumularea de noi
cunostinţe prin joc) şi cum acţiunile noastre viitoare vor ajuta sau vor împiedica realizarea
acestor scopuri.
MEDALIA DE OŢEL: arată valorile de calitate. Oţelul este puternic. Valorile sunt în această
direcţie. Care sunt valorile unui produs, serviciu sau funcţie în termeni a ceea ce încearcă să
facă? Daca e învăţământ e un învăţământ de calitate?
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MEDALIA DE STICLA: această medalie acoperă un număr de valori asociate: inovaţia,
simplitatea şi creativitatea. Sticla este un material foarte simplu cu originea în nisip. Dar cu
sticla îţi poti folosi creativitatea pentru a crea multe lucruri.
MEDALIA DE LEMN: aceasta este medalia mediului în sensul cel mai larg. Lemnul pune
reflectoarele pe valorile ecologice: natura, ambianţa, comunitate, climat politic etc. Valorile se
referă la acele lucruri şi oameni care nu sunt direct implicaţi. Care este impactul valorilor asupra
mediului, asupra comunităţii, asupra altora? Va avea un impact pozitiv sau negativ dacă o luam
pe acest drum?
MEDALIA DE ALAMA: această medalie se referă la valorile perceptuale. Cum apare asta?
Cum se poate vedea? Percepţia e reală chiar şi când nu este realitate. Valorile medaliei de alama
ia în considerare aparenţele şi percepţia, imaginea noastră şi reputaţia. Alama arată ca aurul,
dar nu este aur!
De ce avem nevoie de această nouă metodă?
Pentru a răspunde la acesta întrebare vă propun un mic exerciţiu de imaginaţie al Dr. Edward de
Bono:
Un vultur a scăpat dintr-o grădină zoologică şi s-a aşezat într-un copac zădărnicind încercările
paznicilor de a-l atrage din nou în cuşca sa. Găsiţi mai jos câteva perspective :

V-am propus acest exerciţiu pentru a sublinia modul natural în care gândim, comunicăm şi ne
comportăm; pentru a înţelege că o problemă implică mai multe perspective care, odata cunoscute, pot
conduce catre soluţii diferite. La fel şi copiii gândesc diferit şi cred ca ar fi mai corect şi mai educativ să
privim orice problemă din mai multe perspective pe care ni la arata fiecare copil în parte pentru că astfel
creativitatea copiilor va avea de câştigat. Oare nu va avea şi creativitatea noastră de câştigat?
Cum am aplicat această metodă:
Am folosit această metodă în cadrul activităţii integrate “Familia Dovlecel” (D.L.C.+D.O.S).
Copiii au fost împărţiţi în 6 grupe aşezate în cerc. Medaliile au fost confecţionate în prealabil şi aşezate
la gâtul copiilor.
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Medalia de argint – organizaţie:
 Organizează echipele;
 Aranjează mobilierul;
 Repoveşteste povestea “Familia Dovlecel”.

Medalia de aur – valori umane:
 Enumeră valorile umane întâlnite în poveste: bunătate etc;
 Fac o paralelă între faptele bune şi faptele rele întâlnite în
poveste.
Medalia de alamă – percepţie:
 Grupa spune ce s-ar fi întâmplat cu dovleceii dacă nu ar fi trecut pe acolo povestitorul;
 Ce ar fi facut ei in locul povestitorului.
Medalia de lemn – valori ecologice:
o Enumeră valorile ecologice întâlnite în poveste (hrănirea
păsărilor, curăţarea terenului toamna etc);
o Spun ce ar fi trebuit să facă stăpânul ca să crească toţi
dovleceii.
Medalia de sticlă – creativitate:
 Din dovleci vor crea familia dovlecel din poveste;
 Pregătesc sala de grupă pentru sărbătoarea dovleceilor;
 Îi iau un interviu Familiei Dovlecel.
Medalia de otel:
o Enumeră valorile toate întâlnite în poveste (hrănirea păsărilor, curăţarea terenului toamna etc);
o Gasesc un alt final al povestii care sa scoata in evidenta valorile
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Elogiu DĂRUIRII
Prof. Macarie Adela Antonela
Colegiul Național Pedagogic „Gh. Lazăr", Cluj-Napoca

S

-au redeschis şcolile...

Liric prin excelenţă- revărsare de flori, evenimentul încearcă să refuze
lirismul. Dar florile, zeci de mii de bucheţele de flori aşezate ca în fiecare an
pe catedre declanşează, lăsând în urmă metafora şi urcând spre semnificaţii
infinite, resorturi emoţionale. Pentru că există o emoţie a părintelui care-şi
vede copilul pornind ca şi-n alţi ani (sau pentru prima oară) spre şcoală şi o răspundere, apoi,
tot atât de emoţionantă a vârstei care are de partea ei experienţa faţă de vârstă, definita pe drept
a căutărilor şi a devenirii.
Sigur există şi o emoţie a reîntâlnirii cu necunoscutul unui nou an şcolar - emoţia atât
de bine disimulată a elevului care-şi ascunde tremurul vocii în chiote şi îngândurarea de o clipă
într-un râs contagios... dar emoţia care m-a tentat întotdeauna este emoţia nobilă a celui care
urcă, devotat menirii de învăţător, spre catedră.
Dar s-a făcut linişte. Privirea lui sau a ei, a întâlnit privirea, acea unică privire, a clasei.
Unică pentru învăţător însă splendidă diversitate de priviri, nesfârşită gamă de caractere, de
fizionomii, de individualităţi si răspunzând pentru toate, răspunde pentru fiecare în parte.
De pasiunea şi dăruirea învăţătorului, depind, în cea mai mare măsură, pasiunile de mai
târziu ale copiilor, întreaga lor devenire (etică şi profesională), înflorirea întregii lor
personalităţi.
Transmiterea unor cunoştinţe riguroase şi "cimentarea" lor prin liantul semnificaţiilor
de perspectivă nu-i decât prima îndatorire a învăţătorului. Pentru că tot el - şi în primul rând elrăspunde de descoperirea elevului, de educarea şi formarea lui în spiritul celui mai deplin acord
între aptitudini, date caracteriologice, deziderate, context şi necesitate socială.
Munca învăţătorului, de înaltă răspundere umană, nu se opreşte la ora de clasă. Raportul
între "ce vrei să fii" şi "cum vrei să fii", hotărâtor pentru întreaga formare a elevului de azi,
depăşind la prima vedere obligaţiile educatorului, rămâne totuşi prima lui obligaţie pentru că
şcoala nu transmite doar cunoştinţe, ci pregăteşte oameni care ştiu...dar va reuşi învăţătorul
această uriaşă performanţă de a cunoaşte şi îndruma diferenţiat zeci şi zeci de elevi? Da, cu
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dăruirea lui şi proiectarea care este mijlocitorul dintre copil şi lumea înconjurătoare deschide
posibilităţi de dobândire a unei experienţe proprii sprijinindu-l în ordonarea şi sistematizarea
cunoştinţelor.
Proiectarea didactică rămâne procesul de creaţie prin care educatorul modelează
personalităţi originale, creative. Aici îşi arată el adevărata măiestrie, tactul pedagogic, începând
cu descoperirea şi cunoaşterea grupului de elevi şi continuând cu proiectarea demersului
didactic în funcţie de particularităţile de vârstă ale clasei şi ale fiecărui elev în parte.
Pentru aceasta este necesară crearea unei atmosfere permisive participării active a
elevilor în procesul învăţării, atmosferă care să încurajeze comunicarea, conlucrarea,
consultarea, formularea de întrebări de către elevi, care să-i elibereze de o anumită stare
tensionată, de teamă chiar. Apoi, întrebarea operaţională venită din partea cadrului didactic,
generează conduite creatoare, conduce la explorare, dezvoltă imaginaţia şi curiozitatea.
Fiecare act de proiectare începe cu întrebări. Acestea trebuie să fie deschise, să aibă
sens, să nu aibă răspunsuri predeterminate şi să fie întrebări care să nu reclame o expunere a
faptelor. Nu mai puţin importantă este stimularea efortului elevului şi stimularea tendinţelor
acestuia de a aduce o contribuţie proprie, de a fi original, inventiv, creator. Cadrul didactic
creativ oferă învăţarea autoiniţiată, atmosferă neautoritară, îi încurajează pe elevi să înveţe
suplimentar. Aceasta înseamnă că îi conduce pe elevi să caute noi conexiuni între date, să
asocieze, să-şi imagineze, să găsească soluţii la probleme, să facă presupuneri nebănuite, să
emită idei, să perfecţioneze ideile altora şi să orienteze aceste idei în direcţii noi.
Avantaje ale aplicării unor tehnici noi (management european) şi aplicarea unei
proiectări integrate permit o libertate de gândire şi acţiune. Motivaţia sporeşte atunci când
cadrul didactic nu notează, doar adnotează unele observaţii, pe lângă subiectele posibile
propuse, elevii pot veni ei înşişi cu alte variante; creşte responsabilitatea individuală şi
realizarea sarcinilor; sunt încurajaţi în a-şi exprima propriile opinii; munca lor este pusă în
valoare, li se dă atenţia cuvenită; se apreciază în primul rând procesul de elaborare deoarece
lucrurile sunt gândite, elaborate, utile pentru copii, îi reprezintă şi sunt valoroase tocmai din
aceste considerente.
Dacă se urmăreşte dezvoltarea creativităţii elevilor în vederea obţinerii performanţelor,
se impune o schimbare de paradigmă în practica pedagogică, bazată pe:
- trecerea de la predarea cu scop de asimilarea şi reproducerea la învăţarea centrată pe
elev, lucru urmărit în ţările dezvoltate, unde învăţătorul nu mai este doar un transmiţător de
cunoştinţe, ci organizatorul şi înlesnitorul procesului de învăţare şi de exersare.
- promovarea învăţării prin colaborare ca modalitate optimă de realizare a cunoaşterii
şi de dezvoltare prin exersare a capacităţilor de comunicare orală şi scrisă, de receptare a
mesajului oral şi scris.
- utilizarea unor strategii didactice interactive care pun elevii în situaţii concrete de
comunicare, de învăţare, de rezolvare a unor probleme, de realizare a unor produse originale
cu suport creativ.
Un factor important este şi legătura cu familia. Este de datoria noastră, a cadrelor
didactice să discutăm împreună cu ei despre cultivarea valorii reale şi a modestiei, despre
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marile dezavantaje şi avantaje ale şcolii moderne, despre curajul infirmării aparenţelor
convenabile cât şi despre refuzul grandilocvenţei, minciunii, irosirilor şi a ratării.
Profesionalismul, creativitatea, experienţa, dăruirea şi dragostea faţă de meseria de
dascăl fac din învăţători adevărate surse de idei, soluţii, reuşite, exemple de bune practici.
Realizarea unor colecţii de exemple de proiectare didactică de calitate este necesară şi oportună,
nu pentru a oferi "reţete de predare", ci pentru a stimula imaginaţia constructivă şi harul
pedagogic al fiecărui cadru didactic.
Dar învăţătorul urcă în fiecare an la catedră, priveşte florile care-l aşteaptă - discret şi
veşnic omagiu- şi ascultă liniştea, marea linişte a fiecărui nou început, hotărât să nu-şi trădeze
emoţia şi să-şi descopere mai presus de orice, nobila lui menire DE A DĂRUI.
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Influenţa mijloacelor audio-vizuale şi auditive în dezvoltarea comunicării
Prof. înv. preșc: Ciobanu Tanta și Matei Nicoleta Roxana
Grădinița Nr. 269, București
erspectiva dezvoltării globale accentuează importanţa domeniilor de dezvoltare
a copilului în contextul în care, în societatea de azi, pregătirea pentru şcoală şi
pentru viaţă trebuie să aibă în vedere atât competenţele academice, cât şi în egală
măsură, capacităţi, deprinderi, atitudini ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională (a trăi şi a lucra
împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a accepta diversitatea etc.), dezvoltarea
cognitivă (abordarea unor situaţii problematice, gândirea divergentă, stabilirea de relaţii
cauzale, asocieri, corelaţii etc.) . Domeniile experienţiale devin instrumente de atingere a
acestor obiective şi, în acelaşi timp, instrumente de măsură pentru dezvoltarea copilului, în
contextul în care ele indică deprinderi, capacităţi, abilităţi, conţinuturi specifice domeniilor de
dezvoltare. Aceasta solicitta din partea copilului un minim de autocontrol, stăpânire de sine,
capacitatea de a prelua şi executa sarcini formulate verbal, capacitatea de a fi atent şi a depune
efort voluntar în rezolvarea sarcinilor de învăţare, independenţă relativă faţă de adult,
perseverenţă, cooperare, spirit de colaborare cu educatoarea şi colegii.

P

Mass-media este un factor al educaţiei, care lasă urme adânci în memoria individului.
Ea poate să mărească sau să micşoreze experienţele unei persoane. într-o societate
informatizată, educaţia nu trebuie să rămână în urmă. Mass- media este prezentă în cadrul
societăţii prin ziare, reviste, radio, televiziune, internet.
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Chiar dacă informaţia parvine prin aceste canale, oricum acestă informaţie trebuie
filtrată, deoarece nu este întotdeauna veridică. Atenţia cuvenită va ajuta să delimităm binele de
rău, originalul de neoriginal.
Funcţiile mass-media în societatea contemporană sunt diverse:
. informare (exemplu, informaţii politice, ştiinţifice etc.);
. culturalizare (mijlocire a "întâlnirii" cu poezia, teatrul, artele plastice etc.);
. socializare (stimulare a interacţiunii sociale);
. educaţie (de exemplu, programe educative de tip "tele scoala", documentare ştiinţifice, etc.)
. divertisment (întâlniri sportive).
Practica didactică ne-a demonstrat că pedagogii au la dispoziţie diferite mijloace
tehnice audio-vizuale pe care să le folosească în lecţii în mod diferit din punct de vedere
metodologic.
Acest fapt se înscrie în preocuparea pentru însuşirea noii tehnologii didactice care
izvorăşte din atitudinea pedagogilor faţă de mijloacele tehnice audo-vizuale. Din acest sens cu
cât această atitudine va fi orientată către polul pozitiv cu atât mai mult se va contura
preocuparea pentru însuşirea noii modalităţi de lucru cu mijloace moderne de învăţământ.
Didactica tradiţională dezvoltă suficient de detaliat categoriile şi rolurile deferitelor
mijloace de învăţământ. Un exemplu ar fi introducerea televizorului pe lângă celelalte mijloace
tehnice audio-vizuale în activităţile de predare-învăţare-evaluare.
Introducerea şi utilizarea mijloacelor tehnice audio-vizuale în procesul didactic ridică
multiple probleme în legătură cu asigurarea condiţiilor optime pentru buna funcţionare a
acestora cu pregătirea cadrelor didactice, dar mai ales cu atitudinea lor faţă de modernele
mijloace de învăţământ introduse în procesul de predare-învăţare.
Având foarte multe materiale audio-vizuale la îndemâna ,acestea sunt mult mai
atractive, copilul învaţa de plăcere, fiind mai atent la peripeţiile personajelor. Provocările
întâlnite deşi presupun rezolvarea unor sarcini, nu îi mai sperie, chiar îi stimulează, interesează,
ambiţionează şi nu numai. Aceasta reprezintă o preocupare pentru însuşirea noii tehnologii
didactice fata de mijloacele audio-vizuale dar nu le pot înlocui pe cele tradiţionale.
Din experienţa didactică personală pot spune că nu trebuie să ignorăm valoarea unora
dintre metode deoarece fiecare aduce o anumită contribuţie în realizarea scopului unei lecţii.
Important este de a alege pe cele mai bune strategii şi metode şi chiar mijloace tehnice pentru
însuşirea şi dobândirea cunoştinţelor din cadrul lecţiilor.
Mijloacele tradiţionale pot fi împletite cu cele moderne în dezvoltarea cognitivă, şi ele
pot fi combinate în procesul de predare-învăţare-evaluare. Având la dispoziţie întreaga gamă
de aparate, dar şi mijloacele tradiţionale de învăţământ, beneficiem de o sursă bogată de
informaţii care va avea o influentă benefica asupra copiilor.
Mijloacele audio-vizuale reprezintă o categorie importantă a bazei tehnico-materiale a
instituţiilor preşcolare, menite a facilita comunicarea.
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Formarea componentelor de comunicare ocupă un loc prioritar în grădiniţă, limbajul
fiind considerat o activitate permanentă de dezvoltare a gândirii, a proceselor intelectuale, etc.
Prin intermediul acestor mijloace se poate prezenta sau ilustra tot ceea ce altfel ar fi
rămas doar imaginar. Ele au un rol important în dezvăluirea esenţei obiectelor şi fenomenelor,
în vizualizarea textelor, îmbogăţirea limbajului, dezvoltarea imaginaţiei prin acţiunea
educatoarei, care, prin discernământ şi tact pedagogic le pune în valoare valentele informative,
formative şi recreative.
Integrarea mijloacelor audio-vizuale şi auditive în activităţile din domeniul limba
şi comunicare
Scopul activităţii:
Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale; educarea unei exprimări verbale orale din punct de vedere gramatical;
dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.
Obiectivele urmărite în cadrul acestor activităţi sunt:
- să răspundă la întrebările derivate din povestiri, poveşti, basme;
- să recunoască povestea după fragmentul audiat;
- să continue nararea de la momentul audiat;
- să povestească fragmentul anterior celui audiat;
- să găsească imaginea corespunzătoare fragmentului ascultat pe casetă ( joc didactic:
“Spune din ce poveste este?” );
- să numească personajele implicate în dialog ( joc didactic: “Recunoaşte personajul” ).
- să- şi dezvolte dragostea şi respectul pentru persoanele bune şi harnice;
- să motiveze alegerea făcută pentru un personaj sau altul;
- să participe activ la activitate ;
Pentru definirea mijloacelor vizuale se cere să facem distincţia între mijloacele
purtătoare de mesaj informaţional şi auxiliar. Spre exemplu: emisiunile tv şi caseta audio-video
reprezintă structurile purtătoare de mesaj, în timp ce radio-casetofonul, televizorul sunt aparate
de difuzare şi receptare a mesajelor.
Rolul determinant în implementarea acestor mijloace moderne de informare şi
comunicare, îi revine cadrului didactic, care va transforma aceste mijloace într-un valoros
material didactic educaţional.
Este cunoscut faptul că o activitate bazată pe mijloace vizuale necesită un timp de
pregătire ceva mai mare decât pregătirea unei activităţi în care se folosesc tablouri sau alte
materiale didactice.
În timp ce tabloul îşi dezvăluie conţinutul la prima vedere, casetele video, CD-urile şi
DVD- urile trebuie proiectate pentru a le cunoaşte conţinutul. Înainte de folosirea lor în cadrul
activităţilor este bine ca educatoarea să vizioneze imagine cu imagine. Cu acest prilej se

88

Nr. 5 - ianuarie 2016

notează termenii noi întâlniţi, se stabileşte un plan de idei pe baza cărora se vor desfăşura
discuţiile cu copiii.
Deosebit de important este pregătirea aparatelor utilizate. Urmează apoi selectarea şi
aranjarea materialelor în ordine.
Astfel am folosit DVD-uri în activităţile de povestire sau lectură a educatoarei, pentru
fixarea şi verificarea modului de înţelegere a conţinutului, fapt pentru care mi-am rezervat un
“rol activ” în tot timpul proiecţiei. Le-am dat explicaţi, îndreptându-le atenţia copiilor, prin
cuvinte puţine, asupra celor mai importante detalii, asupra unor imagini, pentru a-i ajuta pe
aceştia să le înţeleagă.
Utilizarea lor am folosit-o pentru fixarea poveştilor. Am ales doar ilustrarea
momentelor principale, pe care le-am proiectat în mod succesiv, purtând un dialog viu cu copiii,
atrăgându-le atenţia spre anumite aspecte neobservate de ei.
De asemenea, am desfăşurat activităţi de repovestire, joc didactic şi convorbire, de
exemplu în jocul “Povesteşte mai departe”, “Cine este”, “Cunoşti povestea”, prin intermediul
imaginilor am prezentat copiilor secvenţe din poveşti cunoscute, cerându-le să recunoască
povestea, să caracterizeze personajele, să redea în cuvinte proprii momentul prezentat. Am
oferit posibiltatea copiilor să vorbească despre personajul preferat. Copii au motivat alegerea
personajului, au răspuns la întrebări, l-au descris folosind expresiile auzite, acestea întrând în
vocabularul activ al copiilor. Prin intermediul acestor imagini, copii reuşesc să vadă nu numai
acţiunea în sine ci şi restul cadrelor importante care îi ajuta să-şi dezolte imaginaţia, capacitatea
de redare şi explicare, trezind în interiorul lor o dorinţă nemaipomenită de comunicare şi de
împărtăşire a celor văzute şi învăţate atât cu colegii din grupa cât şi cu părinţii.
Pentru a spori interesul copiilor, pe lângă mijloacele vizuale, în cadrul activităţilor am
integrat şi mijloacele de sonorizare: casetofonul.
Am folosit caseta pentru adâncirea sau facilitarea înţelegerii povestirilor şi basmelor,
Mijloacele audio pot menţine trează atenţia copiilor, astfel oferindu-le posibiltatea să audieze
o casetă cu poveşti, copilul este atras de vocea fiecărui personaj, trăind alături de el peripeţiile
prin care trece, dezvoltându-şi astfel expresivitatea limbajului.
Discuţiile despre programele tv constituie o cale indirectă pentru stimularea
comunicării verbale în grup.În cadrul întâlnirii de dimineaţă, în activităţile complementare sau
în orice alt moment am oferit posibilitatea copiilor să povestească întâmplări de la televizor.
Wilbur Schram în cartea “Televiziunea în viaţa copiilor noştri” compară programele
TV cu o mare cofetărie, de pe rafturile căreia copiii îşi iau doar ceea ce le place la un moment
dat. Copiii vor să asculte poveşti, să vadă filme vesele, copiii vor să râdă. Dar trebuie însă să
luăm măsuri de precauţie. Imaginile de pe micul ecran sunt atât de interesante, încât plăcerea
de a privi acţiunea, mişcările în sine, ascund micului spectator firul narativ. De aceea e bine ca
educatoarea să îndrume discuţia, punând întrebări de tipul: Cum se numeşte filmul? Ce făceau
personajele? Ce personaje erau? De ce crezi că x a făcut bine sau rău?
Programele “Animal planet” sau”Discovery” le-am întregat cu succes în activitatea din
grădiniţă. Prin conţinutul şi personajele sale, oferă modele de vorbire expresivă, de atitudini şi
comportamente sociale, pe care copiii preşcolari le preiau cu atât mai puţin selectiv cu cât
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experienţa lor de viaţă este mai restrânsă. De aceea e necesar să selectăm acele emisiuni care
să-i influenţeze pozitiv în dezvoltarea lor, să le ofere confort şi sentimentul siguranţei.
Imaginile pline de fantezie oferite de televizor constituie o sursă de stimulare a
comunicării şi o resursă de creativitate ilustrată foarte bine în jocurile copiilor. În dicuţiile lor,
în comportamentul lor de telespectatori copiii se implică, comentând, ajutând personajele să
iasă din impas, exersând toate laturile limbajului. În cadrul jocurilor desfăşurate, luând ca
exemplu emisiunile vzionate şi având la dispoziţie materialele necesare (animale în miniatură),
copii au încercat să reproducă ceea ce au văzut, dorind să ajute animalele în suferinţa,
ameninţate de pericole şi lipsite de ajutor. Orice joc desfăşurat are ca finalitate imprimarea unor
calităţi pozitive, însuşirea unor expreşi noi şi dezvoltarea comunicării.
Din proprie iniţiativă, copiii au adus de acasă diferite lucruri: jucării, albume de familie,
casete video de la serbări sau de la sărbătorirea zilei lor de naştere, constituind un bun prilej de
a descrie evenimentele şi de a a purta discuţii pe baza acestora. Ghidat prin întrebări îşi
rememorează ziua de naştere, se referea la atmosfera din familie, la caracteristicile fizice ale
invitaţilor, apoi la trăsăturile comportamentale şi îşi exprima verbal sentimentele resimţite cu
ocazia acestui eveniment.
Mijloacele audio au un efect deosebit asupra copiilor, le captează atenţia, le dezvoltă
sensibilitatea, îi deprinde să asculte o povestire, un basm, îi deprinde cu sonoritatea limbii,
dezvoltându-le auzul fono-articular. Copiii au fost puşi în situaţia de a interpreta conţinutul
poveştilor, de-al comunica prin formele multiple ale mişcării: mimică, gestică, pantomimă.
Pledăm pentru integrarea în activităţi a mijloacelor didactice moderne, însă în munca
noastră nu trebuie să abuzăm de acestea .
Având în vedere caracterul concret intuitiv al gândirii copiilor de vârstă preşcolară, se
impune discernământ în modul cum şi cât folosim aceste mijloace şi mai ales cum le integrăm
şi le valorificăm în cadrul activităţilor din grădiniţă.
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Rolul activităților ludice cu caracter dinamic în procesul de creștere și
dezvoltare a copiilor de 9 – 10/11 ani
prof. înv. primar Mariana Mircioi
Liceul Pedagogic „D.P.Perpessicius” Brăila
iecare om descoperă încă din copilărie ce înseamnă a te juca. Jocul este
activitatea preferată și cea mai intensă a copiilor. Adulții reneagă des și repede
amintirile legate de această activitate. Ideea de „joc” ne arată, în sens pozitiv, că
trebuie să îndrăznim, că trebuie să luptăm, că trebuie să ne lăsăm ademeniți de această
activitate. „A te juca” este o confruntare plăcută cu tine însuți, cu ceilalți,cu diferite materiale
și procese și cu mediul încorjurător. În societatea noastră modernă, ideea de joc de a decăzut.
Limbajul curent preferă acele sensuri ale cuvântului care trimit la o conotație negativă: „Este
doar un joc!”, „Înainte munca, după aceea urmează jocul!” etc. Principiul performanței,
dobândirea prestigiului, comportamentul concurențial și răsplata materială sunt astăzi
principalele motivații pentru joc. Valențele legate de fantezie și creativitate sunt lăsate la urmă.

F

Dar omul, prin natura sa, nu este îndreptat cu totul spre satisfacerea materială, ci el
încearcă, din copilărie încă, să-și construiască situații pline de suspans, prin care să cunoască
ceva nou, să se pregătească pentru viața cea de toate zilele într-un mod cât mai creativ, reaușind
astfel să-și urmărească și să-și împlinească țelurile propuse în viață.
Prin joc sunt încercate și exersate moduri de comportament în viață, sunt testate reacții
la diferite situații și sunt formate atitudini. Are astfel un mare potențial de formare și dezvoltare
a personalității complete (corp – rațiune – suflet).


Ce este jocul de mișcare?

„Jocul de mişcare reprezintă o variantă a activităţii ludice în care rolul mişcărilor este
clar exprimat. Baza jocului o constituie diferitele acţiuni motrice efectuate de subiect şi
îngrădite, parţial, de o serie de reguli. Conţinutul se stabileşte în funcţie de scop şi determină
forma jocului” (M. Stănescu 2009).
Ca formă de manifestare a exerciţiului fizic, jocul de mişcare constituie un instrument
eficient şi o modalitate de rezolvare a obiectivelor activităţilor motrice, oferind posibilitatea
dezvoltării capacităţii motrice a individului, dar şi influenţării proceselor psihice, afective,
volitive.
Jocul de mişcare reprezintă un mijloc instructiv - educativ, care în funcţie de obiectivele
vizate, determină sarcinile jucătorilor şi ale cărui reguli dictează comportamentul şi obligaţiile
acestora.
G. Chiriţă (1983) considera că „acest tip de activitate nu impune o dozare riguroasă a
efortului fizic şi nicio corectitudine strictă a execuţiilor din punct de vedere tehnic. Se
desfăşoară în colectiv, prin colaborare cu partenerii de joc, prin unificarea intereselor, acţiunilor
şi motivelor şi prin asumarea unor responsabilităţi. Permite manifestarea iniţiativei şi
independenţei acţiunii, dezvoltă gândirea, creativitatea, capacitatea de anticipare şi de decizie.”
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Scopul jocurilor de mișcare

Jocul este parte integrantă a vieții umane. „A te juca” împreună înseamnă a trăi
împreună. „Regulile de joc” pot fi și „reguli de viață”. Sensul și scopul jocului pot fi rezumate
în următoarele principii:
 Dobândirea bunei-dispoziții – Copiii se pot juca perioadă îndelungată, pentru că le face
plăcere și se simt bine. Fiecare joc ar trebui să urmărească acest principiu.
 Eliberarea de energie și formarea de reacții – În timpul unui joc se eliberează foarte
multă energie, nu numai prin participarea fizică (alergare, săritură etc.), ci și prin
folosirea intelectului (concentrare, gândire intensă, ghicire).
 Reproducerea și prelucrarea realității – Prin joc, copiii pot simula ceea ceai văd, aud
și simt în fiecare zi. Ei se confruntă astfel cu realitatea și se cunoasc pe ei înșiși și mediul
din jurul lor mai bine. Jocul înlesnește relaționarea lor cu realitatea, prin faptul că
prelucrează impresiile și lucrurile care îi preocupă.
 Îmbunătățirea contactului cu ceilalți și înlesnirea stabilirii unei relații prietenești –
Realizarea unei acțiuni în comun stimulează relațiile dintre copii. Stabilirea unui
contact prin joc duce la o scădere naturală, de la sine înțeleasă, a reținerilor, a
inhibițiilor. Legarea de noi prietenii este influențată de atmosfera de joc creată.
 Exersarea capacității de exprimare și dezvoltarea creativității – La baza jocului găsim
fantezia și puterea de formare. În strânsă legătură cu activitatea fanteziei în cadrul
jocului este și potențialul de folosire a libertății, putând schimba regulile vechi de joc
și defini altele noi. În același timp, este permisă utilizarea variată a mijloacelor de
expresie prin folosirea elementelor paraverbale (ton, ritm) sau a formelor nonverbale
(mimică, gestică, comportament).
 Stimularea capacității de înțelegere a legăturilor dintre diferite situații – Libertatea
tipică situațiilor de joc permite copiilor un spectru mare de înțelegere și trăire a
diferitelor reacții pentru acceptarea capacităților propriului corp și apropriei gândiri.
 Trăirea activă a unui spirit de grup – Un joc se desfășoară la parametrii normali doar
cu articiparea activă a fiecărui jucător. Toți membrii unei grupe se implică individual
activ în joc. Fiecare în parte contribuie la o acțiune comună.


Structura jocului

Una dintre condiţiile utilizării eficiente a jocului de mişcare este aceea de cunoaştere a
structurii acestuia. Pe baza ei se poate realiza selectarea jocurilor, în funcţie de obiectivele de
instruire propuse şi, în acelaşi timp, se poate acţiona asupra lor în sensul adaptării la cerinţele
unei anumite activităţi. Astfel, structura unui joc include:
- denumire - sugestivă pentru sarcinile motrice incluse de jocul respectiv; cu ajutorul
acestei denumiri se evocă, de cele mai multe ori, experienţa e viaţă a copiilor şi se creează o
atmosferă favorabilă implicării acestora în activitate;
- scopul/obiectivele – defineşte sensul acţiunilor motrice ale jucătorilor;
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- participanţii – vârsta constituie unul dintre cele mai importante criterii care stau la
baza selectării jocului; numărul şi genul copiilor determină modul de organizare a acestora,
respectiv alcătuirea echipelor, dispunerea lor în teren;
- materiale didactice – integritatea şi adecvarea acestora la posibilităţile motrice ale
copiilor şi la obiectivele de instruire constituie condiţii de reuşită a folosirii acestor mijloace
didactice;
- regulile – cuprind totalitatea normelor de conduită pe care trebuie să le cunoască şi să
le respecte copiii participanţi la joc; respectarea acestora este esenţială pentru desfăşurarea lui
în condiţii sigure şi echitabile pentru toţi copii;
- sarcina motrică – se referă la acţiunea motrică pe care trebuie să o efectueze copiii;
în funcţie de obiectivul stabilit şi de nivelul biomotric al copiilor se vor alege cele mai
importante mişcări ce trebuie executate.


Etapele organizării și desfășurării jocurilor de mișcare
Alegerea jocului

În alegerea jocului, cadrul didactic trebuie să-și propună un scop précis. Astfel se poate
urmări fie dezvoltarea unei calități moral-volitive, fie a spiritului organizatoric etc.
Pregătirea locului de joc
Jocurile de mișcare se pot desfășura în aer liber sau în sală. Indiferent unde se
desfășoară, locul de joc trebuie dinainte pregătit. Dacă jocurile se desfășoară în aer liber, terenul
trebuie să fie neted, fără obstacole și bine delimitat.
Asigurarea materialelor pentru joc
O bună parte din jocurile de mișcare necesită o serie de material pentru desfășurare.
Dimensiunile și greutatea acestor materiale trebuie să corespundă posibilităților copiilor. De
asemenea, cantitatea materialelor trebuie să corespundă numărului jucătorilor angrenați în
activitate.
Folosirea în joc a unor materiale ca cercuri, mingi, măciuci etc, duce la o mai activă
participare din partea elevilor şi un cadru mai atractiv. De asemenea, cadrul didactic mai poate
utiliza şi aparate simple de gimnastică, cum sunt băncile, capra, saltelele, scările fixe etc. Este
cunoscut faptul ca nu toate şcolile dispun de astfel de dotări, însă lipsa materialelor nu trebuie
să constituie un factor limitativ; cadrul didactic trebuie să dea dovadă de creativitate şi să
folosească diferite improvizaţii astfel încât jocul să se poată desfăşura în deplină siguranţă.
Alcătuirea echipelor
La formarea echipelor trebuie să se țină seama ca acestea să fie de valori sensibil egale,
alcătuindu-le din copii mai puternici și mai slabi, mai scunzi și mai înalți, mai îndemânatici și
mai puțin îndemânatici.
Cel mai simplu procedeu de alcătuire a echipelor se realizează prin așezarea copiilor în
linie după înălțime și numărarea până la 2 (1-2). Cei cu numerele unu vor forma o echipă, cei
cu nemereledoia doua echipă.
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Explicarea și demonstrarea jocului
Descrierea jocului și a regulilor de desfășurare trebuie să fie simplă, concisă și în același
timp explicit pentru copii. Jucătorii trebuie să fie așezați în așa fel încât să-l poată auzi și vedea
bine pe cadrul didactic.
Dacă este necesar,explicația va fi urmată de o demonstrare sumară a părților mai grele,
mai complicate. Dacă jocul este mai complicat, poate fi demonstrat integral (jocul de probă).
În același timp se vor da și indicații asupra regulior de desfășurare.
Conducerea jocului
Jocul începe la un semnal dianinte convenit (fluier, comandă, fanion etc.). Cadrul
didactic trebuie să urmărească cu atenție desfășurarea jocului, felul în care se respectă regulile,
precum și comportarea și disciplina jucătorilor. El îi va avea în vedere ca elevii mai puțin
îndemânatici să nu fie desconsiderați, încurajându-i, dându-le încredere în forțele proprii și va
manifesta grijă față de cei timizi. Aceștia trebuie stimulați și atrași să participe cu mai mult
curaj la jocuri. Copiii mai impulsivi trebuie temperați, urmărindu-se o atmosferă de voioșie.
Chiar când jocurile au un caracter competițional, trebuie să se îmbine cultivarea motivației de
a învinge cu spiritul de echipă și loialitatea în relația cu partenerii de joc.
Dozarea jocului
O deosebită importanță o are în desfășurarea jocului dozarea. În cadrul jocului, efortului
fizic i se adaugă încărcătura emoțională. Conducătorul jocului, cunoscând particularitățile de
vârstă și individuale ale copiilor, precum și gradul lor de pregătire fizică, trebuie să dozeze
intensitatea, astfel încât acestea să aibă numai efecte benefice. În desfășurarea acestor activități,
jocurile care necesită efort fizic mai intens trebuie să fie alternate cu jocuri mai puțin dinamice
prin care să se readucă starea fiziologică la cea normală.
Stabilirea rezultatelor
În general, jocurile care se desfășoară cu împărțirea pe echipe se încheie, de obicei,
după anumite reguli ale jocului sau stabilite de către cadrul didactic. De altfel, jocurile de
mișcare nu au regulamente rigide, ci aceste reguli trebuie să fie flexibile și adaptate permanent
vârstei copiilor care le practică.
Unele dintre jocurile fără împărțirea pe echipe n-au un sfârșit foarte bine conturat. În
această situație, conducătorul de joc trebuie să „prindă” momentul acestui sfârșit. Cel mai
potrivit moment este acela când se observă că toți cei care participă la joc sunt satisfăcuți.
oprirea jocului trebuie atenționată, în prealabil, pentru ca aceștia să fie avizați de încheierea
jocului.
O deosebită importanță trebuie acordată stabilirii rezultatelor. Cadrul didactic trebuie
să facă o scurtă analiză a desfășurării jocului, să-i evidențieze pe unii dintre copii, eventualele
faze reușite și, în același timp, să desemneze câștigătorii întrecerii.


Demersul didactic al orei de „Joc și mișcare” (clasa a III-a)

Programa școlară pentru disciplina „Joc și mișcare” (clasa a III-a) prevede ca în
derularea demersului didactic să se ia în considerație următoarele aspecte:
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 cuprinderea tuturor elevilor în activitățile de joc și mișcare, adaptând acțiunile motrice
la particularitățile fizice și motrice ale unor elevi;
 nu se vor utiliza jocuri care presupun eliminarea elevilor;
 prin rotație, rolurile de conducere/constituire echipe se vor acorda tuturor elevilor;
 se vor constitui grupe/echipe echilibrate valoric, evitându-se astfel dezavantajarea
elevilor cu capacitate motrică mai scăzută;
 pentru a oferi posibilitatea de revanșă a grupei/echipei învinse, orice întrecere trebuie
repetată de minimum 3 ori;
 un joc nou predat se va relua obligatoriu în următoarele 3 - 4 lecții pentru a fi însușit de
către elevi;
 jocurile de mișcare se pot relua de la o clasă la alta, în contexte organizatorice noi,
respectându-se particularitățile elevilor;
 într-o lecție se pot proiecta: un joc nou și unul însușit anterior; un joc nou și una-două
ștafete; două jocuri însușite anterior; 2 - 3 ștafete;
 jocurile și ștafetele dintr-o lecție vor angrena echilibrat calitățile motrice și tipurile de
efort, respectiv: viteză - forță, îndemânare - forță, îndemânare - rezistență;
 pentru a permite un număr mai mare de execuții, se vor constitui grupe sau echipe cu
efective de maximum 6 - 8 elevi;
 se recomandă ca la fiecare oră să existe cel puțin o formă de întrecere (individual, pe
perechi, între grupe, între echipe);
 fiecare lecție va începe, obligatoriu, cu pregătirea organismului pentru efort
(încălzirea);
 după fiecare joc sau ștafetă se vor acorda pauze de refacere după efort;
 parte din timpul recreațiilor poate fi utilizată și pentru practicarea jocurilor însușite în
lecție;
 în activitățile extracurriculare se vor integra jocuri de mișcare pe care elevii le-au
învățat de-a lungul lecțiilor


Locul jocurilor în ora de „Joc și mișcare”
În ora de „Joc și mișcare” jocul se poate folosi în toate părţile acesteia şi anume:


În partea pregătitoare a lecţiei se vor folosi jocuri pentru captarea atenţiei,
ridicarea stării emoţionale şi jocuri pentru orientarea în spaţiu. Aceste jocuri
trebuie să se realizeze ţinând cont de anumite indicaţii metodice:

 să nu necesite organizare care să ducă la cheltuială mare de timp;
 să fie simple, cu reguli puţine să nu necesite multe explicaţii;
 execuţia lor să fie vioaie şi să nu dureze mai mult de 2-3 minute.
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Aceste jocuri au ca urmare o mai uşoară şi gradată angajare a organismului în efort.


În partea fundamentală, jocurile alese vor ajuta la îndeplinirea obiectivelor
lecţiei. Se vor putea selecţiona astfel jocuri care să formeze sau să consolideze
deprinderile motrice de bază, utilitar - aplicative sau specifice disciplinelor
sportive folosite în şcoală, jocuri care să contribuie la educarea calităţilor
motrice de bază (viteză, rezistenţă, forţă, capacităţi coordinative).



În partea de încheiere a lecţiei se pot folosi şi jocuri cu caracter liniştitor care
să asigure revenirea organismului şi să capteze atenţia. Aceste jocuri nu trebuie
să dureze mai mult de 1-2 minute, să fie simple şi uşor de realizat de către elevi.

Evaluarea
Evaluarea reprezintă o componentă de bază a procesului de învățământ. Pentru
disciplina „Joc și mișcare” se realizează prin:
 evaluare curentă, cu observarea comportamentului elevului în desfășurarea jocurilor,
vizând cu precădere executarea acțiunilor motrice ale jocului, respectarea regulilor de
joc, utilizarea deprinderilor de comunicare și lucru în echipă și îndeplinirea rolurilor
atribuite în desfășurarea jocurilor;
 evaluare sumativă, semestrială, va avea în vedere capacitatea elevului de a participa
eficient la desfășurarea a minimum 4 jocuri de mișcare, dintre cele predate de-a lungul
semestrului, cu îndeplinire de roluri variate.
Alte criterii care pot contribui la stabilirea calificativului ce se acordă elevului sunt
reprezentate de:
 participarea la activități extracurriculare cuprinzând jocuri de mișcare organizate de
cadrul didactic;
 progresul înregistrat de elev în cadrul jocurilor de mișcare.
ÎN LOC DE CONCLUZII
“Jocul poate fi privit ca o activitate, ca o metodă spontană de descoperire de sine, a
celorlalți și a lumii. Joaca atrage dupa sine experimentarea, observarea a cât de departe poți
merge, aventurarea, străduirea și sărbătorirea. Joaca împreuna cu ceilalți implică participare,
ajutor reciproc, organizare, învățarea felului în care să câștigi și să pierzi. Din această
perspectivă, joaca este o metodă de introducere în viața societății, deoarece, ca și în viața de zi
cu zi, exista reguli cărora fiecare trebuie să se supună.
Prin joc/joacă, copiii învata că nu putem învinge întotdeauna, că uneori trebuie să ne
punem în locul altora, să ne controlăm impulsurile fizice, să ne stăpânim pe noi înșine și să
stăpânim impulsul de a interpreta regulile în folosul nostru.
De asemenea, cei mai talentati jucători trebuie să împartă cu cei mai puțin capabili,
care, în schimb, învață de la mai practicii lor colegi. În jocuri, fiecare, chiar și cei mai
netalentați, strălucesc la ceva, în mod deosebit. Funcțiile formative ale jocului constau în faptul
că, acesta este mecanismul specific de asimilare a
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Influenței mediului social-uman.” (Ionel Musu, Aurel Tallan, "Terapia educațională",
Editura Pro Humanitas, Bucuresti, 1994, pag. 180-183)
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Poveştile și rolul lor în educaţia copilului
Prof. Mitea Mariana
Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”, Satu Mare
Moto:”Toate poveştile tind să arate foloasele pe care le ai dacă eşti
cinstit,răbdător,muncitor,ascultător,cât şi nenorocirile care-i pasc pe toţi cei
care nu sunt astfel(…)Ele stârnesc dorinţele copiilor de a se asemui cu cei buni
şi,totodată,teama de nenorocirile în care cad cei răi,datorită răutăţii lor.”
(Charles Perrault)

„A

fost odată ca niciodată…”, aşa încep toate poveştile şi tot aşa începe şi
povestea mea. Numai că,de această dată,protagoniştii sunt fiinţe mici şi
gingaşe,cu suflet bun şi minte ascuţită. Cu toţii pornesc într-o lungă
călătorie de iniţiere în viaţă,având ca îndrumători Feţi-Frumoşi dârji şi neînfricaţi şi Ilene
Cosânzene cu chip frumos şi suflet bun. Asemenea discipolilor,tinerele vlăstare vor să devină
oameni buni şi harnici,curajoşi şi de încredere. Vârsta şcolarităţii mici le oferă cadrul adecvat
pentru iniţierea în societate,căci acum este perioada în care copiii descoperă cele mai multe
personaje din basme şi poveşti pe care doresc să le copieze. Căci literatura,după cum
menţionează Bianca Bratu,este cea care oferă prilejul copilului de a „realiza o binevenită
dedublare a sa atunci când se recunoaşte în altul. Înainte de a putea înţelege că „eul”său se află
necesarmente în contact cu alte „euri”,el îşi află un alter ego multiplicat în fiecare personaj cu
care simpatizează:copil,zână,prinţ,iepure,gândăcel,etc.”
Poveştile - fie ca sunt expuse oratoric, fie ca sunt citite - joaca un rol esenţial atât în
educaţia, cât şi în dezvoltarea copiilor. Reprezintă un stimul pentru creativitate, o întărire a
relaţiei cu profesorii,cu părinţii, ajută la dezvoltarea morală şi îi învaţă să capete încredere in
propriile forţe, dar şi să pătrundă intr-un univers fantastic plin de mistere şi distracţii. Poveştile
nu trebuie niciodată înlocuite cu televizorul, desenele animate sau calculatorul!
Pe lângă acesta, poveştile ajută copiii să crească frumos si armonios, ajută la
dezvoltarea si îmbogăţirea imaginaţiei, ajuta copilul să combată stresul, oferă un moment de
relaxare, îi ajută să înveţe mai multe lucruri despre ei înşişi şi despre lume in general, îi ajută
să ia decizii proprii, să înveţe diferenţa dintre bine şi rău, să emită judecaţi de valoare, îi ajută
să îşi exprime propriile sentimente şi emoţii mai bine, dezvoltă încrederea în forţele proprii,le
modelează un caracter puternic (din poveşti în care exista eroi, zâne, prinţi care se luptă de la
egal la egal cu monştrii şi îi înving – insuflă copilului forţă, curaj) şi lista ar putea fi mult mai
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lungă. Unele poveşti îţi pot fi un ajutor de nădejde, pentru că te pot ajuta sa răspunzi prin ele
la unele dintre cele mai inconfortabile întrebări ale copiilor despre: moarte, furie, divorţ, iubire
etc. Multe poveşti au o morala la sfârşitul lor de care te poţi folosi pentru a-ţi educa corect
copilul, reprezintă un instrument la-ndemână de educaţie si disciplinare.
Domeniul”Om şi societate”are ca obiective de referinţă cunoaşterea şi respectarea de
către şcolari a normelor necesare integrării în viaţa socială, respectarea regulilor de securitate
personală,manifestarea unor relaţii de prietenie,toleranţă,armonie cu colegii,adaptarea
comportamentului propriu la cerinţele grupului în care trăieşte,descrierea şi identificarea
elementelor locale specifice ţării noastre şi a zonei în care locuiesc. Basmele şi poveştile au un
rol important în realizarea acestor obiective. Ascultând poveşti şcolarii mici cunosc şi îşi
însuşesc noţiuni,convingeri şi sentimente morale,se raportează la personajele pozitive şi
dezaprobă comportamente negative. Astfel,pentru ca elevii să înţeleagă ce înseamnă
bunătatea,prietenia,hărnicia şi pentru a urî răutatea,duşmănia,lenea,le-am povestit basme
precum”Fata babei şi fata moşneagului”de I.Creangă, ”Sarea în bucate” de P.Ispirescu,
”Cenuşereasa” şi „Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici”de Fraţii Grim. Peripeţiile
personajelor,răutatea celor negative,bunătatea celor principale îi înduioşează pe copii şi îi
conving că este bine să urmeze exemplul celor bune.Finalul moralizator contribuie în mare
măsură la alegerea exemplului pozitiv. Poveşti precum”Ionică mincinosul”,”Puf Alb şi Puf
Gri” ne învaţă ce este sinceritatea şi îi determină pe copii să spună adevărul şi să urască
minciuna. Neascultarea părinţilor,încăpăţinarea şi consecinţele acestora sunt reliefate de
poveşti precum”Capra cu trei iezi” de I.Creangă,”Scufiţa Roşie” de Charles Perrault ”Povestea
măgăruşului încăpăţinat”. Păţaniile personajelor i-au convins pe copii că trebuie să asculte
sfatul părinţilor,că nu este bună încăpăţinarea şi trebuie să se adapteze la regulile impuse de
societate. Educarea dragostei faţă de muncă a fost posibilă şi prin prezentarea unor poveşti
precum”Povestea unui om leneş”,”Banul muncit” sau „Ionică mincinosul”, din cuprinsul
cărora copiii au înţeles importanţa şi utilitatea muncii în viaţa oamenilor. Cultivarea respectului
faţă de eroii neamului,dragostea de ţară şi patriotismul sunt uşor de descoperit în
povestirile:”Mihai Viteazul,voievodul tuturor românilor,”Băiatul care a vorbit cu
vodă”,”Eroina de la Jiu”de D.Almaş sau „Moş Ion Roată şi Unirea”,”Stejarul din Borzeşti”de
Eusebiu Camilar.Acestea şi multe altele trezesc în copii sentimente de admiraţie faţă de eroii
neamului românesc şi prezintă într-o manieră plăcută,pe înţelesul copiilor,pagini din istoria
neamului românesc.Basmele şi poveştile sunt bogate în exemple morale ce ajută la formarea
personalităţii micilor ascultători.Poveştile prezentate sunt cele mai cunoscute,dar ,cu
siguranţă,mai sunt multe altele.De aceea este importantă lectura nu numai pentru copii ci şi
pentru adulţi!
Împreună cu frumosul din artă,frumosul din literatură contribuie la formarea gustului
estetic.Prin valorificarea capodoperelor literaturii,educatoarele pot forma la copii sentimente şi
convingeri estetice.Frumuseţea descrierilor din „Dumbrava minunată” de M.Sadoveanu sau
„Frunza” de E.Gârleanu,expresivitatea dialogurilor din operele lui Creangă trezesc dragostea
şi interesul pentru lectură.
Lumea copilăriei este o lume de poveste lungă şi frumoasă. Ioan Slavici,subliniind
importanţa poveştilor,preciza:”povestea a fost fondul plăcerilor mele din copilărie-poveştile
erau darurile ce mi se prezentau pentru purtarea cea bună”.Să nu încetăm şi noi,educatoarele,
să le oferim copiilor astfel de plăceri spre a fi sigure că vom modela caractere nobile,asemenea
eroilor buni şi curajoşi din basme.
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Cred cu tărie în rolul formator al poveştilor, în nevoia de evadare în poveste, dar şi ăn
nevioa de a găsi în poveşti repere ale lumii în care trăim. Dacă poveştile clasice pot intra in
categoria „poveşti de adormit copii”, poveştile recente nonconformiste au un şarm aparte ar
putea intra în categoria „poveşti de trezit copii”. În poveştile neconvenţionale tiparele clasice
se schimbă, iar copiii sunt confruntaţi cu teme actuale legate de familie, ecologie, tehnologi,
drepturile omului, etică sau violenţă. Sunt poveşti despre lumea nefuncţională, uneori, dar reală
frumoasă si cu problemele ei, o lume mai aproape de cea în care trăiesc de fapt copiii noştri
de azi, o lume reală şi mai puţin ideală.
Când spun „poveşti de trezit copii mă gândesc de asemenea la naraţiuni care invită nu
doar la o lectură reflexivă, dar şi la implicare civică. Peter Hollidale, pedagog şi critic literar
britanic, spune că literatura pentru copii este în esenţă un act politic. Sunt necesare deci şi cărţi
care să dezvolte atitudinea civică, să le insufle copiiloe dorinţa de a se implica, de a face ceva,
poveşti care să transmită nu doar mesaje redundante, stereotipe, comune, ci şi mesaje entropice,
incomode, care să stârnească curiozitate, să anticipeze realităţi şi să provoace nevoia de
schimbare.
Cred că aţi sesizat că nu fac apologia poveştilor „de patrimoniu” sau al celor
neconvenţionale. Am crescut personal cu ele am scris mai sus despre ele şi nu aş sugera în nici
un caz, înlocuirea lor cu cele mai actuale şi îndrăzneţe. Pledez doar pentru complementaritate,
pentru deversificare, pentru mai multă încredere în inteligenţa copiilor de azi şi mai multă grijă
de cunoaştere analizată prin poveşti.
Se vorbeşte tot mai des despre faptul că literatura pentru copii trebuie să fie una profun
subversivă. Ar putea fi poveşti cu famolii monoparentale, despre Facebook şi fenomenul selfie,
cu trimiteri la teme precum mame surogat managementul furiei şi al eşecului, cu bunici activi
care se joacă pe computer şi fac sport. Unde sunt asemenea poveşti la noi? Îmi vin în minte
nume precum Gellu naum, Mircea Cărtărescu, Victoria Pătraşcu, Ioana Nicolae, Adina
Popescu, Florin Bican.
Altfel spus, hai să încălecăm pe o şa… şi să spunem copiilor poveşti cu game variate
de teme nu doar să îi adormim cu poveşti ci să îi trezim cu grijă, responsabilitate, fără să-I
agresăm emoţional fiind atenţi la vârsta şi la psihologia specific fiecărei etape de viaţă. Sa-i
trezim la realitatea complex uneori dilematică, multiculturală, global, realitate în care ei trăiesc
zi de zi. Le va fi mai uşor pe lumea aceasta dacă vor avea la dispoziţie frumoasele cărţi de
patrimoniu, dar şi tandre cărţi “de trezit copii”- adică de pus pe gânduri.
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