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Întrebări
prof.dr. Ciprian Năprădean
mai mulţi ne plângem în sălile profesorale de cum a ajuns educaţia, cât sunt de
C eirăsfăţaţi
şi obraznici elevii, cât sunt de încărcate programele şcolare şi ce obtuz este
sistemul, dar ce facem pentru a schimba acest lucru? Ne descărcăm sufletele unii în faţa
altora şi ne reconfortează gândul că nu suntem singurii care se plâng. E suficient însă? Unii
spun că elevii nu mai sunt ca pe vremuri. Dar noi şi vremurile noastre mai suntem ca pe
vremuri?
În condiţiile în care informaţia se dublează o dată la 2 ani, iar tehnologia ne surprinde
zilnic cu noi descoperiri, mai putem ţine pasul? Suntem capabili să evoluăm ca specie în
ritmul evoluţiei tehnologice? Ne vom încăpăţâna să memorăm sutele de pagini ale acestui
jurnal evolutiv sau ne vom limita la a învăţa să căutăm? Educaţia românească este încă
tributară învăţământului din era pre-internetului, aceea care ne-a format pe noi, formatorii de
azi. Noi memoram cu lehamite informaţiile, pentru că acestea nu erau împachetate în
celofanul lucios al aplicabilităţii. Şcoala în care am crescut noi îşi propunea să scoată roboţei
docili, capabili să memoreze cât mai multe comenzi. Şcoala de azi ce îşi propune? Mulţi
dintre noi mai credem încă în acea educaţie. E oare condamnabil? Putem, de dragul tradiţiei,
să ne plimbăm cu trăsura, dar ne putem propune şi să depăşim maşinile?
În esenţă, fiecare dintre noi încercăm să fim, în colţişorul nostru de lume, un „Domnu
Trandafir” al vremurilor moderne. Fiecare percepem reforma educaţiei în felul nostru şi o
personalizăm cum credem de cuviinţă. Amprenta aceasta personală pe care o adăugăm
procesului instructiv – educativ este ceea ce căutăm prin revista Educrates. Nu teoria
metodelor interactive este ceea ce ne interesează cu precădere, ci o secvenţă de aplicare a lor
la clasă.
Aşadar, revista Educrates îşi deschide paginile spre dumneavoastră! Scrieţi, vă rog!

STIMULAREA CREATIVITĂȚII LA
VÂRSTA PREȘCOLARĂ PRIN
INTERMEDIUL ARTELOR VIZUALE
Prof. Ana Cristina David
Grădinița P.P. nr.7 Deva, jud. Hunedoara
Una dintre cerinţele învăţământului actual este de a forma la copii capacitatea de a
gândi creator. Pentru ca preșcolarii să dobândească capacitatea de a fi creativi, ei ar trebui
implicaţi în situaţii de învăţare în care să îşi dezvoltate aceste capacităţi. Pentru ca profesorii
să fie capabili să proiecteze şi să organizeze situaţii de învăţare adecvate pentru dezvoltarea
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creativităţii, este nevoie ca ei să cunoască conceptul de creativitate, modul de manifestare şi
de formare a creativităţii, factorii care influenţează, pozitiv sau negativ, creativitatea şi ar
trebui să fie ei înşişi creativi. Unii psihologi susţin că oamenii ar fi mai creativi, dacă li s-ar
explica ce este creativitatea.
În prezent există sute de definiţii ale creativităţii. Mihaela Roco (2004) susţine că a fi
creativ înseamnă a vedea acelaşi lucru ca toată lumea, dar a te gândi la ceva diferit, a crea
ceva nou, original şi adecvat realităţii. H. Jaoui (1975) consideră creativitatea ca ,,un proces
de asociere şi de combinare, în ansambluri noi, a unor elemente preexistente.” Pentru Al.
Roşca (1981, p. 16) creativitatea este ,,aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou şi
de valoare”, iar pentru alţii ea este un proces prin care se realizează un produs. Margaret A.
Boden (1992) consideră că, în general, creativitatea constă în ,,realizarea de combinaţii noi,
originale, de idei vechi” şi că aceste combinaţii ar trebui să aibă o anumită valoare. Michel şi
Bernardette Fustier (1998) menţionează că, de obicei, creativitatea implică: adaptare, libertate
interioară, evoluţie, construcţie, imaginaţie, originalitate, talent, distanţare faţă de lucrurile
existente. Alţi autori includ în creativitate capacitatea de a imagina răspunsuri la probleme, de
a elabora soluţii inedite şi originale (E. Limbos, 1988). În concluzie, creativitatea este un
ansamblu de capacităţi cu ajutorul cărora o persoană produce produse noi şi originale. J.P.
Guilford (1967) a susţinut că toţi oamenii au această trăsătură general umană.
Desigur, însuşirile personalităţii creatoare a copiilor sunt influențate de sensibilitatea
lor estetică şi artistică, de capacitatea de a deosebi însuşirile estetice esenţiale de cele
neesenţiale. Orientarea procesului de activitate practică a copiilor spre reprezentarea
propriilor sentimente, atitudini, găsind mijloace proprii de reprezentare, perfecționând
deprinderile practice, conduc la dezvoltarea încrederii în sine, în propriile puteri și la
dezvoltarea creativității.
Experienţa ne-a demonstrat puritatea şi inventivitatea lumii în care trăiesc copiii noştri.
Copiii crează când au iniţiativă, curiozitate deosebită, gust pentru frumos, armonie interioară.
De aceea trebuie provocaţi şi modelaţi pentru a li se trezi sentimente de bucurie, satisfacţie,
împlinire.În cadrul abilităţilor practice ei pot intra în contact direct cu bogăţia de forme şi
culori ale materialului cu care lucrează şi ale obiectelor pe care le realizează.Înainte de a crea
trebuie să descopere. Ce anume?
1.Materialul cu care vor lucra. El trebuie să fie:
-variat;
-uşor de procurat;
-cât mai puţin costisitor;
-simplu de combinat în forme deosebite;
În acest fel folosim cu multă ingeniozitate:
-materialul colectat din mijlocul naturii ( frunze, scoici, crenguţe, seminţe, petale, fructe,
legume, pietra, etc.
-materialele sintetice ( hârtia, cartonul, firele, materialul textil);
-materiale modelabile ( plastilină, cocă, argilă);
-materialul plastic, polistirenul;
-materialul lemnos( lemn, placaj, scobitori, beţe de chibrit, etc.);
2.Tehnicile şi procedeele de lucru. Reuniţi ca într-un atelier de creaţie, copiii învaţă pe
îndelete să prelucreze materiale adunate, punându-şi în valoare îndemânarea şi fantezia.
Drumul este de la uşor la greu, dar nu-i sperie. Astfel învaţă :
-să cerceteze cu atenţie materialul pentru a-i descoperi caracteristicile;
-să-l grupeze în funcţie de proprietăţi şi de modul de utilizare;
-să utilizeze şablonul şi să traseze după el;
-să decupeze, să asambleze şi să lipească;
-să modeleze;
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-să cioplească;
-să plieze;
-să combine diferite materiale pentru a obţine obiecte variate;
Creativitatea fiind obiectivul major al oricărui demers educaţional, şi cu atât mai mult
al educaţiei artistice, la activitățile artistico-plastice și abilități practice am experimentat
câteva strategii de potenţare a creativităţii, soldate cu rezultate interesante şi nu lipsite de
importanţă. Materialele și instrumentele folosite în cadrul activităților plastice ale copiilor
impun familiarizarea acestora cu anumite tehnici de lucru. Prin tehnicile plastice de lucru
copiii constrâng materialele să configureze altceva decât ceea ce sunt ele.
Familiarizarea copiilor cu unele tehnici de lucru măreşte curiozitatea lor şi caracterul
atractiv al activităţilor artistico-plastice, activitate ce poate fi organizată sub forma unor
exerciţii-joc, a unor demonstraţii dar mai ales pe baza metodei învăţării prin descoperire.
Procesul familiarizării copiilor cu unele tehnici plastice de lucru şi stăpânirea lor, le creează
acestora sentimentul propriei lor valori sporindu-le încrederea în capacitatea lor de creaţie.
Tehnica ştampilării. Este o tehnică îndrăgită de copii, o tehnică uşoară, care pune
problema doar de organizare compoziţională a suprafeţei, având un caracter decorativ.
Realizarea acestor compoziţii dă frâu libertăţii de creaţie şi dezvoltă foarte mult echilibrul şi
simţul organizării. Ca materiale se pot folosi forme tăiate cu lama din radieră, cartofi, cretă,
lemn, etc. Astfel copiii află că pot crea arta chiar și în mijlocul naturii cu elemente din natură.
Tehnica ștampilării sau amprentelor este o modalitate ce stă la îndemâna copilului de vârstă
preșcolară mică, de a reda forme plastice, înainte ca el să le poată reda cu creionul sau cu
pensula. Lucrând cu ștampilele copiii pot crea diferite motive prin repetare, simetrie și
alternare dezvoltându-și spiritul de orientare în spațiu. Este o tehnică ce încurajează și
dezvoltă încrederea în forțele proprii, ținându-i departe de eșec.
Tehnica aplicării culorii direct din tub. Este o tehnică foarte uşoară şi foarte
îndrăgită de copii. Copiii trebuie instruiţi foarte bine pentru a nu strânge prea tare de tub
astfel încât să iasă toată culoarea.
Tehnica dactilopicturii. Dactilopictura este o tehnică foarte simplă şi uşor acceptată
de copii datorită accesibilităţii instrumentelor de lucru, şi anume degetele. Imprimarea culorii
pe hârtie cu ajutorul degetelor reprezintă pentru copii un joc distractiv şi plăcut, dar şi de
efect, având, de asemenea, implicaţii profunde asupra psihicului copilului care îşi pune
amprenta asupra lucrării sale. De fapt, amprenta degetelor lui dă viaţă lucrării.
Tehnica colajului. Această tehnică dezvoltă creativitatea, simţul organizatoric şi
compoziţional. Aceste lucrări se desfăşoară pe un singur plan şi în acest sens se impune de la
sine tratarea decorativă a suprafeţei de suport. Tehnica colajului are mai multe forme: tehnica
formelor rupte şi tehnica formelor tăiate din hârtie, timbre, ziare.
Tehnica stropirii cu periuţa de dinţi. Această tehnică necesită o mână îndemânatică
şi multă răbdare. Se înmoaie periuţa de dinţi în culoare şi se trece apoi cu degetul peste perii
periuţei, astfel încât să se stropească culoarea pe suportul dat. În funcţie de tema aleasă se
poate folosi procedeul de mai multe ori, sau se pot folosi diferite culori. Efectul este
extraordinar dacă cu pensula se scot în evidenţă anumite elemente din lucrare.
Tehnica desenării cu lumânarea. Este o tehnică îndrăgită de copii şi des folosită în
activităţile artistico-plastice. Timpul afectat executării lucrărilor este minim şi rezultatul este
foarte bun.. Se pot utiliza lumânările albe şi colorate, cu care se desenează pe suprafaţa suport
după care aceasta se acoperă cu culoare sau cu mai multe pete cromatice, culorile separândude automat între ele de urmele lăsate de lumânare. La această tehnică sunt propuse teme
plastice ca: linia în duct continuu, armonizări a două trei culori, game cromatice şi teme cu
caracter decorativ. Prin topirea lumânării s-a obţinut punctul, prezent în cadrul diferitelor
teme plastice având ca subiecte aspecte variate din mediul înconjurător (flori, elemente
decorative).
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Tehnica suflării cu jet de aer. Prin această tehnică se obţin forme deosebite,
realizate prin suflarea liberă sau printr-un tub, în diferite sensuri, a unor pete de culoare
fluidizate.
Tehnica decolorării cu pic. Această tehnică constă în colorarea mai întâi a suprafeţei
cu cerneală peste care se va desena cu pensula desenată în soluţia de pic. Suprafaţa suport se
poate acoperii mai întâi cu diferite pete cromatice, se lasă să se usuce, după care se acoperă
cu cerneală. Satisfacţia este inedită mai ales în momentul în care se stropeşte suprafaţa hârtiei
cu picături de pic care decolorează cerneala, obţinându-se astfel puncte sau pete de diferite
mărimi.
Tehnica desenării cu beţişorul (sgrafito-ului). O plăcere deosebită, în realizarea
unor compoziţii plastice, le oferă copiilor descoperirea unor noi tehnici de lucru, combinarea
acestora dând naştere unor lucrări cu efecte deosebite. Astfel prin combinarea tehnicii
dactilopicturii şi a sgrafito-ului am reuşit să redăm efecte deosebite, să transmitem privirilor
sentimente de tulburare, nelinişte.
Monotipia. Această tehnică se realizează pe o hârtie albă sa colorată, de preferinţă
lucioasă, pe care se aşează una sau mai multe pete de culoare, grupate s-au dispersate. Se
pliază hârtia peste ele şi se presează. După desfacerea foii va rezulta o imagine a cărei formă
şi întindere depind de cantitatea de culoare folosită şi de sensul de apăsare. Imaginea obţinută
va putea fi asemănată cu unele forme materiale: fluturi, gâze, flori, animale, plante, etc.
Tehnica modelajului. Modelajul este domeniul artelor plastice cel mai accesibil
copiilor pentru înţelegerea formelor, a desfăşurării lor în spaţiu. El oferă posibilitatea
cunoaşterii mai profunde a vieţii, a modului ei de manifestare. Ca materiale se recomandă
folosirea plastilinei şi lutului. Utilizând această tehnică copiilor le sunt formate priceperi şi
deprinderi pentru realizarea unor tehnici de lucru. Dintre lucrările din plastilină realizate cu
copiii amintim: fructe (mere, pere), animale (veveriţă, arici, iepure), jucării.
De reţinut este faptul că preșcolarii au capacitatea de a percepe impresiile şi senzaţiile
cele mai slabe, nuanţele şi tonurile cele mai diferite, pot sesiza amănunte cât de mici şi pot
structura o suprafaţă într-o infinitate de modalităţi, prin forme, linii, puncte. Aş putea spune
că libertatea imaginativă care le permite copiilor cele mai neaşteptate îmbinări ale lumii
ştiute cu aceea neştiută este atributul definitoriu care marchează activitatea lor
artistică. Ei îşi proiectează pe hârtie afectele şi percepţiile.
“Citind” creaţiile copiilor care au o mare încărcătură simbolistică, putem descifra
stadiul intelectual în care se află, nevoile pe care le au, aspiraţiile, modul în care ei percep
lumea în general. Doar cunoscând aceste lucruri putem să înţelegem cu adevărat copilul şi să
îl ajutăm, să îl ghidăm în ceea ce are nevoie şi nu în ceea ce considerăm noi că ar avea
nevoie.
În momentul în care copilul uzează de anumite materiale (lut, vopsele, etc) pentru a
crea ceva, el deţine controlul asupra lor, se simte independent şi valorizat, în acel moment
este impulsionat să se mobilizeze, simte că el este important şi că doar de el depinde cum va
ieşi acel lucru. Este de dorit ca el să aibă posibilitatea să îşi aleagă materialele de lucru şi
modalitatea în care va realiza lucrarea, chiar dacă trebuie să respecte o anumită temă.
Un rol foarte important în stimularea creativităţii îl are motivaţia, atmosfera de lucru
şi cadrul în care se desfăşoară activitatea. Pentru un copil este extrem de important să se
simtă valorizat şi evidenţiat atunci când realizează ceva, fiind impulsionat astfel şi pentru
viitoarele activităţi.
Prin intermediul activităţilor practice, copiii capătă:
-cunoştinţe din diferite domenii;
-abilităţi de lucru;
-obişnuinţa de a lucra în echipă şi a oferi sprijin celor de lângă ei;
-deprinderea de a folosi eficient materialul de lucru, de a recupera şi refolosi;
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-posibilitatea de a-şi pune în valoare independenţa gândirii şi acţiunii, spiritul creator,
perseverenţa, gustul estetic.
Întreținerea și intensificarea unui interes permanent pentru explorarea și înțelegerea
însușirilor plastice ale ambianței este fără îndoială o misiune dificilă a educatorilor.Armonia
se naşte din curiozitate, muncă, plăcere, dăruire. La copiii mici o putem cultiva dacă ştim să
ne apropriem de sufletul copilului,dacă-l ajutăm, dacă-l încurajăm de câte ori este nevoie.
Există, după cum se știe, o vârstă a marilor și aparent absurdelor întrebări, ignorată din
păcate, în mare măsură atât de familie, cât și de grădiniță. Este perioada de viață cea mai
fertilă pentru acumulările definitive, pentru că vin din impulsuri interioare și satisfac întâi de
toate trebuințele biologice, organice, creșterea considerabilă spre vârsta de șase ani a
neuronilor și, deci, a posibilităților de interrelaționare, de structuralizare și specializare a
funcțiilor cortexului.
Și totuși, nivelul calitativ de creativitate încorporată în produsele activității artisticoplastice este condiționat de calitatea, deci de calificarea specifică a efortului incorporate în
ele. Cu alte cuvinte, creativitatea, acestă ”fata morgana” pentru marea majoritate a
disciplinelor de studio, cu character predominant explicativ-informativ este vocația funcției
plastice a cortexului uman, dar ea poate rămâne o simplă promisiune fără antrenare specifică,
care s-o califice, în primul rând prin activitatea de atelier.
”Punând pe copil să lucreze, îl faci să se intereseze de munca sa, îi dai imboldul
prețios al simțurilor plăcute care întovărășesc acțiunea și plătesc succesul silinței.”
Bibliografie:
1. Avram, Ioana, Cartea educatoarei, Editura Tipomur, Tîrgu-Mures,2000, pag.36-42;
2.Preda, Viorica ,Grădinița altfel , Editura Integral, Bucuresti, 2003, pag.18-22;
3. Rafailă, Elena, Educarea creativităţii la vârsta preşcolară , Editura Aramis Bucureşti,
2002, pag.32-47.

„În lumea păsărilor” - activitate integrată
la clasa pregătitoare
Învăţătoare Bicăjan Elvira-Olga
Şcoala Gimnazială Stînceni.
Vă prezint o activitate cu tema „În lumea păsărilor”, desfăşurată la clasa pregătitoare,
la disciplina matematică şi explorarea mediului.
Competenţele specifice vizate au fost:
- observarea corpurilor, fenomenelor, evenimentelor din realitatea imediată;
- numărarea până la 10 crescător şi descrescător;
- rezolvarea de probleme simple (în care intervin operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi
în concentrul 0-10), cu ajutorul obiectelor concrete.
Obiective urmărite pe parcursul activităţii au fost:
- să prezinte caracteristicile păsărilor, pe baza întrebărilor şi a imaginilor;
- să specifice cel puţin două păsări migratoare şi două păsări domestice;
- să recunoască cea mai mică pasăre, pe baza imaginii;
- să numere corect în ordine crescătoare şi descrescătoare în concentrul 0-10
- să rezolve exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0-10, pe baza materialului intuitiv;
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- să realizeze cu un coleg un puzzle reprezentând o pasăre cunoscută.
Strategiile didactice folosite:
Metode şi procedee: diamantul, conversaţia, puzzle-ul, exerciţiul, problematizarea,
ghicitoarea, explicaţia.
Mijloace didactice: planşă cuprinzând „diamantul păsărilor”, jetoane cu imaginea unor păsări,
păsări decupate din carton şi agăţate pe crengi, barză de pluş, plicuri cu piesele puzzle-ului
pentru fiecare pereche, calendarul naturii, tablă albă, markere, lipici, coli albe.
Forme de organizare: frontală, în perechi.
Desfăşurarea activităţii
Captarea atenţiei elevilor s-a realizat prin intermediul unei berze de pluş sosite la
activitate.
Barza sosită la activitate se prezintă ca fiind amabasadoarea păsărilor şi a venit ca
reprezentant al acestora la activitate, fiindcă a auzit că aici copiii ştiu foarte multe despre
păsări. Dacă acest lucru se adevereşte, ea le va da de veste păsărilor acest lucru, dar îi va
recompensa şi pe copii cu daruri surpriză.
Învăţătoarea precizează tema activităţii – „Păsări”, o activitate în care se vor
reactualiza cunoştinţe legate de păsări. Va cere unui copil să scrie tema zilei pe tablă, cu litere
mari de tipar.
Prezintă planşa cuprinzând „Diamantul păsărilor” şi precizează că acesta cuprinde
pătrăţele ce vor trebui completate cu jetoane. Pe jetoane se regăsesc răspunsurile în imagini la
întrebările pe care le voi adresa.
Învăţătoarea adresează următoarele întrebări:
1. Care sunt trăsăturile păsărilor care le deosebesc de alte animale? (au două aripi, două
picioare, corpul acoperit cu pene, au cioc adaptat hrănirii, au oase sub formă de tub, goale în
interior, care le ajută la zbor, se înmulţesc prin ouă, pe care le clocesc.)
2. Ghicitori:
a) Să-mi ghiciţi o ghicitoare:
Înaltă, cu lungi picioare,
Pene negre pe-aripi are,
Peste broaşte e mai mare!
(barza)
b) Zboară-n sus,
Zboară-n jos,
Neagră este
De la coadă până la cioc.
(rândunica)
3. Precizează trei feluri de păsări studiate. (domestice, sălbatice, migratoare)
4. Ghicitori
a) “Vine fuga pe cărare
Culegând la pietrişoare.”
(găina)
b) „Atunci când sunt în ogradă
Ga, ga, ga se iau la sfadă
Iar când sunt pe lângă lac
Baie ele-ntruna fac.”
(gâştele)
5. Care este cea mai mică pasăre din lume? (pasărea colibri)
Ca activitate recreativă, învăţătoarea propune interpretarea cântecului „Porumbiţă, o,
drăguţă”.
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Prezintă vaza cu crengi pe care sunt agăţate păsări decupate din carton şi solicită unui
copil să numere câte păsări sunt. Propune mai multe exerciţii de adunare şi scădere, prin
adăugare sau luare de elemente (păsări), folosind material intuitiv.
Propune copiilor rezolvarea unui puzzle cu păsări.
Împarte clasa în perechi. Fiecare pereche va primi un plic cu părţile corpului unei
păsări şi va avea ca sarcină să rezolve puzzle-ul, să-l lipească pe o coală albă şi să recunoască
pasărea obţinută.
Prin intermediul personajului surpriză, învăţătoarea realizează aprecieri asupra
activităţii copiilor şi împarte copiilor siluete decupate ale unor rândunici.
Propune, în final, desfăşurarea jocului motric „Bufniţele”.

Diamantul păsărilor
Păsări decupate din carton folosite la exerciţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi

Puzzle-uri realizate de elevi
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EFICIENTIZAREA ACTULUI
INSTRUCTIV EDUCATIV PRIN
FOLOSIREA METODELOR ACTIVE
Inv. Bordan Ana
Şcoala Gimnazială ”Ioan Vlăduţiu”
Luduş-Judeţul Mureş
Prin metodele interactive de grup, copiii îşi exersează capacitatea de a selecta,
combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult. Efortul copiilor
trebuie sa fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a
altor demersuri intelectuale interdisciplinare decât cele clasice, prin studiul mediului concret
şi prin corelaţiile elaborate interactiv în care copiii îşi asumă responsabilitatea, formulează şi
verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual, în perechi.
Ideile, soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate, atunci când se respectă
principiul flexibilităţii.
Metodele implică mult tact din partea dascălilor, deoarece trebuie sa-şi adapteze stilul
didactic în funcţie de tipul de copil timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător pentru
fiecare găsind gestul, mimica, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea,
aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu situaţia şi totul va fi ca la carte.
Metodele interactive de grup se pot combina între ele sau cu cele tradiţionale, cu
metode din aceeaşi categorie, iar metodele tradiţionale nu se elimină, se modernizează, se
combină, se modifică, se îmbunătăţesc şi se adaptează.
Creşterea ponderii metodelor activ-participative nu înseamnă renunţarea la metodele
clasice de învăţământ, la cele de transmitere şi asimilare a informaţiei. Metodologia modernă
operează schimbări care ţin de pondere, dar mai ales de valorizare, de sporirea potenţialului
formativ al metodelor clasice prin accentuarea caracterului lor euristic şi activ-participativ.
Un bun cadru didactic este acela care este capabil de o mare varietate de stiluri
didactice, având astfel posibilitatea să-şi adapteze munca sa diferitelor circumstanţe, să
confere predării flexibilitate şi mai multă eficienţă. Un stil modern şi actual este cel creativ;
unele cadre didactice dovedesc mai multă flexibilitate decât alţii în comportamentui lor
didactic, aceştia sunt receptivi la ideile şi experienţele noi, manifesta îndrazneala, mai multă
independentă în gândire şi acţiunea didactică cu capacitatea de a-şi asuma riscuri şi sunt
dispuşi să încerce noi practici, noi procedee.
În continuare voi prezenta câteva metode pe care le folosesc frecvent la clasă.
Tehnica „Cvintetului”
„ Cvintetul „ este o poezie de cinci versuri cu ajutorul căreia se sintetizează şi
condensează informaţiile incuzându-se şi reflecţii ale elevilor care pot lucra individual, în
perechi sau în grup.Alcătuirea unui cvintet favorizează reflecţia personală şi colectivă rapidă,
esenţializarea cunoştinţelor, înţelegerea lor profundă, manifestarea creativităţii, etc. El are
următoarea structură algoritmică:
1. Primul vers este un singur cuvânt-cheie, de obicei un substantiv care va fi explicitat în
versurile următoare.
2. Al doilea vers este format din două cuvinte, de obicei adjective, care descriu
subiectul.
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3. Al treilea vers este format din trei cuvinte, de obicei verbe la gerunziu, care exprimă
acţiuni.
4. Al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă sentimentele autorului faţă
de subiectul abordat.
5. Al cincilea vers este format dintr-un cuvânt, care exprimă esenţa subiectului
Cvintetul este un instrument de reflecţie rapidă şi eficientă prin care se rezumă şi se
sintetizează informaţiile şi cunoştinţele despre o temă, un subiect; un instrument de
evaluare a înţelegerii şi de exprimare a creativităţii elevilor.
Aplicaţii:
Clasa a-III-a
Textul suport:”Domnu Trandafir”, de Mihail Sadoveanu
Domnu Trandafir
blând ,înţelept
povestind, însămânţând, dăruind
Un om deosebit
Dascăl
Metoda „Cubului”
Este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire implicate în
învăţarea unui conţinut, care poate fi utilizat atât în etapa de evocare cât şi în cea de reflecţie.
Poate fi aplicată individual, în perechi sau grupuri mici prin abordarea şi tratarea complexă a
unei situaţii.
Ea constă în următoarele:
-elevii citesc un text sau realizează o investigaţie pe o temă dată
-li se solicită elevilor care au la dispoziţie un cub de hârtie sau carton să noteze pe fiecare faţă
a cubului câteva cuvinte sau idei conform instrucţiunilor.Astfel pe cele şase feţe ale cubului
există instrucţiuni de tipul:
1.DESCRIE!
2.COMPARĂ!
3.ASOCIAZĂ!
4.ANALIZEAZĂ!
5.APLICĂ!
6.ARGUMENTEAZĂ PRO SAU CONTRA!
Procesele de gândire implicate sunt asemănătoare celor prezentate în taxonomia lui B.
Bloom. Prin astfel de activităţi se realizează implicarea elevilor în în înţelegerea unui conţinut
informaţional. Important este ca elevii să realizeze sarcinile şi să înţeleagă sensul acestora
pentru activitatea de învăţare.
Aplicaţii:
Clasa a-III-a
Textul suport:”Moş Ion Roată şi Vodă Cuza”
1.DESCRIE-întâlnirea de la Adjud
2.COMPARĂ-modul în care este apreciată intervenţia ţăranului de către boierul megieş,
respectiv Alexandru Ioan Cuza
3.ANALIZEAZĂ-modalităţile de caracterizare a personajului Moş Ion Roată-fă un ciorchine!
4.APLICĂ-transformă dialogul Moş Ion Roată-Cuza Vodă în povestire
5.EXPLICĂ-semnele de punctuaţie şi ortografie din text
6.ARGUMENTEAZĂ-„Moş Ion Roată este un bun patriot”
Metoda cadranelor
Este o modalitatede rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional prin
participarea şi implicarea elevilor în înţelegerea lui adecvată. Această metodă poate fi folosită
în etapa de reflecţie.
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Metoda cadranelor presupune trasarea a două axe perpendiculare, operaţiune în urma
căreia rezultă patru cadrane.
Prin această tehnică se urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât mai
adecvate a unui conţinut informaţional şi pentru exprimarea unor puncte de vedere,
personajele referitoare la temă, subiectul pus în discuţie.
Aplicaţie:
Clasa a-III-a
Textul suport:”Iarna” de Barbu Ştefănescu Delavrancea
Pornind de la textul suport am cerut elevilor să completeze cadranele astfel:
-cadranul I-expresii artistice prezente in text şi explicarea lor
-cadranul II-argumentarea faptului că textul suport e o descriere
-cadranul III-crearea unui diamant pornind de la cuvântul zăpadă
-cadranul IV-desen adecvat peisajului
Imaginea şcolii secolului XXI este încă neclară; însă liinile de forţă pe care un
observator atent le poate surprinde se pot caracteriza în două tendinţe:
 centrarea pe „copil”, pe nevoile celui care este beneficiarul şi, în acelaşi timp,
partenerul nostru în propria formare;
 folosirea unor metode şi stiluri moderne care să acopere cât mai bine întreaga
sferă de interes a persoanei educate, persoană care va reprezenta resursa şi creatorul de
resurse pentru anii viitori.
In concluzie ideea necesităţii realizării în şcoală a unei învăţări active care să-l situeze
pe copil in centrul relaţiei pedagogice constituie ,în învăţământul actual,un principiu
fundamental.Invăţămantul modern preconizează o metodologie axată pe
acţiune,operatorie,aşadar pe promovarea metodelor interactive care să solicite
mecanismele gândirii,ale inteligenţei,ale imaginaţiei si creativitaţii.
Bibliografie:
Cerghit, Ioan, Neacşu Ion, Prelegeri pedagogice, Polirom, Iaşi, 2001
Cucoş, Constantin, Pedagogie, Polirom, Iaşi, 2002
Sălăvăstru, Dorina, Didactica psihologiei, Polirom, Iaşi, 2002
Cerghit,Ioan(2006),Metode de invatamant Iasi,EdituraPolirom
Breben S,Gangea E.,Fulga M.(2002)Metode interactive de grup Editura Arves

ARGUMENTE PRO ŞI CONTRA ÎN
POVEŞTI PARALELE
„CAPRA CU TREI IEZI” ŞI „SCUFIŢA
ROŞIE”
Prof. Cioflica Smaranda-Maria
Grădiniţa „Floare de colţ” Brad, jud. Hunedoara
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Definirea teoretică a metodelor activ – participative propuse
Mâna oarbă. Fiecare copil din grup primeşte câte un cartonaş pe care este scrisă una
sau mai multe propoziţii, apoi va citi ceea ce are pe cartonaş întregii grupe. Împreună vor
stabili ordinea logică a propoziţiilor pentru a alcătui textul iniţial. Se va scrie textul obţinut pe
poster şi se va afişa în grupă.
Interviul de grup. Este o modalitate de lucru bazată pe dialogul între două persoane,
cea care intervievează şi cea care acordă interviul despre o temă, un subiect.
Obiectivul urmărit este exersarea deprinderii de a formula întrebări şi răspunsuri, de a
dialoga despre un subiect, pentru clarificarea aspectelor.
Etape: Stabilirea temelor şi a obiectivelor interviului; Organizarea pe grupe;
Comunicarea sarcinii didactice; Formularea întrebărilor; Înregistrarea interviului; Evaluarea
interviului.
Ciorchinele. Este o tehnică care exersează gândirea liberă a copiilor asupra unei teme şi
facilitează realizarea unor conexiuni între idei deschizând căile de acces şi actualizând
cunoştinţele anterioare. Tehnica contribuie la organizarea reprezentărilor, exersează
capacitatea copiilor de a înţelege un anumit conţinut.
Obiectivele urmărite sunt: Stimulează realizarea unor asociaţii noi de idei; Permite
cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă şi integrarea informaţiilor dobândite
pe parcursul învăţării în ciorchinele realizat iniţial şi completarea acestuia cu noi informaţii.
Etapele metodei:
1. Se scrie un cuvânt sau se desenează un obiect în mijlocul, sau în partea de sus a
tablei / foaie de hârtie.
2. Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei, prin cuvinte sau desene, legate de
tema dată.
3. Se fac conexiuni, de la titlu la lucrările copiilor, acestea se pot face cu linii trasate de
la nucleu la contribuţiile copiilor sau a grupurilor.
Mai multe capete la un loc. Strategia acestei metode vizează învăţarea prin cooperare,
putând fi folosită în toate momentele cadrului. Momentele aplicării sunt: constituirea grupelor
din 3 – 4 copii; atribuirea unui număr fiecărui copil; enunţarea unei întrebări sau prezentarea
problemei; formularea unui răspuns; discutarea, în grup, a fiecărui răspuns şi formularea unui
răspuns al grupului.
Brainstorming-ul. Numită şi asaltul de idei, este modalitatea complexă de a elabora
(crea) în cadrul unui anumit grup, în mod spontan şi în flux continuu anumite idei, modele,
soluţii noi, originale, necesare rezolvării unor teme sau probleme teoretice sau practice. Este
o metodă utilizată pentru a ajuta pe copii să emită cât mai repede, cât mai multe idei, fără a se
lua iniţial în consideraţie valoarea acestor idei. Este cea mai simplă metodă de a stimula
creativitatea şi de a genera noi idei într-un grup; se poate practica oral şi se foloseşte pentru a
găsi cât mai multe soluţii la o problemă.
Etapele brainstormingu-lui:
- Se hotărăşte tema brainstorming-ului şi se formulează ca întrebare,
- Comunicarea sarcinii de lucru
- Comunicarea regulilor
- Activitate frontală de prezentare a ideilor
- Înregistrarea ideilor
- Evaluarea ideilor: Educatoarea va nota pe tablă toate ideile generate (inclusiv pe cele
care nu au legătură cu subiectul sau par "trăsnite") în ordinea rostirii lor. Nimeni nu va face
nici un fel de apreciere la adresa ideilor emise, nimeni nu va fi obligat să vorbească. Sunt
permise asociaţiile de idei (auzind ideea unui participant, alt participant o poate dezvolta).
Evaluarea se face când ideile par să fi „secat“, se opreşte exerciţiul şi se trece la etapa
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calitativă (analiza soluţiilor, ordonarea lor în funcţie de realismul lor, eliminarea celor
incompatibile cu problema sau cu posibilităţile momentane etc.)
Gândiţi - lucraţi în perechi. Timp de 1 - 4 minute, fiecare copil răspunde individual la
una sau m mai multe întrebări formulate în prealabil de cadrul didactic. Se formează
perechile - partenerii convin asupra unui răspuns comun care cuprinde ideile ambilor. Cadrul
didactic cere ca 2 - 3 perechi să rezume discuţiile purtate şi concluzia formulată.
Descrierea metodelor şi aplicabilitatea lor ]n activitatea cu preşcolarii:
I. ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LECŢIA:
MOTIVAŢIA:
Tema este foarte importantă deoarece evocă consecinţele comportamentului moral ale
personajelor, formând capacităţi de a aprecia faptele bune şi de a dezaproba faptele rele.
Copiii pot demonstra folosirea gândirii critice, prin capacitatea de a reda imaginile din
poveşti folosind un limbaj propriu, formularea unor opinii personale despre comportamentul
personajelor, precum şi emiterea unor judecăţi de valoare. Utilizează analiza, sistematizarea,
pentru a rezolva cu succes sarcinile primite: activitatea de brainstorming, dezbaterea, mâna
oarbă, interviul de grup, ciorchinele, rezolvarea fişei în urma lucrului în perechi.
OBIECTIVELE:
În timpul lecţiei, copiii trebuie:
a) Cognitiv-informaţionale:
- să redea fragmente din cele două poveşti puse în discuţie, pe baza imaginilor prezentate;
- să răspundă la întrebările puse în legătură cu conţinutul povestirilor;
- să clasifice personajele în personaje pozitive şi personaje negative;
- să dezbată unele probleme puse în discuţie;
- să argumenteze deciziile luate în legătură cu dezbaterile efectuate;
b) psiho-motorii:
- să mânuiască materialul pus la dispoziţie;
c) afective:
- să desprindă învăţătura din cele două poveşti.
CONDIŢIILE PREALABILE: Copiii trebuie:
- să aibă sentimentul că exprimându-şi gândurile, nu riscă să fie ridiculizaţi,
- să respecte opiniile celorlalţi pentru buna desfăşurare a activităţii,
- să utilizeze deprinderi de lucru în grup, în perechi, individual.
EVALUAREA:
- evaluare orală (răspunsurile date),
- evaluare scrisă (fişe),
- observaţia sistematică (comportamentul la lecţie),
- analiza produselor (ciorchinele, gândiţi-lucraţi, mai multe capete la un loc).
RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:
Resurse informaţionale: 3 planşe reprezentative din cele două poveşti, siluete-personaje, fişe,
panou împărţit alb/negru.
Resurse umane: copiii grupei pregătitoare
Resurse procedurale: mâna oarbă, brainstorming-ul, interviul de grup, dezbaterea, gândiţi–
lucraţi în perechi, ciorchinele, mai multe capete la un loc.
Resurse de timp: 35 minute: evocare – 10 min.; realizarea sensului – 15 min.; reflecţia – 10
min.
II. LECŢIA PROPRIU-ZISĂ:
1. SPARGEREA GHEŢII: Într-un bol se află ecusoane cu ursuleţi şi iepuraşi. Copiii
aleg câte un ecuson şi formează două grupe. Se aleg 2 grupe: ursuleţi şi iepuraşi.
2. EVOCAREA:
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Mâna oarbă. Se împart fiecărei grupe plicuri în care sunt imagini din cele două poveşti
(o grupă primeşte 3 imagini din „Scufiţa Roşie” şi cealaltă grupă 3 imagini din „Capra cu trei
iezi”).
3. REALIZAREA SENSULUI:
Interviul de grup. Se cere copiilor să aşeze personajele din poveste, pe un panou,
fiecare la locul lui. Echipa iepuraşilor aşează personajele din povestea „Scufiţa Roşie”, iar
echipa ursuleţilor personajele din povestea „Capra cu trei iezi”. Scufiţa Roşie - 3 Iezi, Mama
- capra-mamă, Lupul - lupul, Vânătorul – ursul.
Ciorchinele. „Ce fel de personaj este lupul ?” Realizează ciochinele cu ajutorul unor
imagini. LUPUL - Lacom: - mănâncă pe scufiţă,- mănâncă iezii. Şiret: - încearcă să afle unde
stă bunica, - ascultă cântecul caprei, - îşi ascute limba şi dinţii ca să cânte mai subţire.
4. REFLECŢIA:
Mai multe capete la un loc. Se cere copiilor să aşeze pe panoul colorat alb/negru,
personajele grupate după criteriul „fapte bune”, „fapte rele”. Cele două grupe de copii
primesc câte un panou colorat jumătate negru/jumătate alb, siluete personaje. Grupează
personajele şi motivează acţiunile efectuate.
Brainstorming. - „Ce credeţi că s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi fost mâncat şi iedul cel
mic ?”- „Ce credeţi că s-ar fi putut întâmpla dacă vânătorul nu ar fi trecut pe lângă casa
bunicii ?” - „Voi cum l-aţi pedepsi pe lup?”
Gândiţi-lucraţi în perechi. Se formează grupe de câte 2 copii. Rezolvă sarcinile fişei.
Fişa 1 – Încercuiţi cu roşu personajele care credeţi că fac fapte bune şi cu negru personajele
care credeţi că fac fapte rele. Fişa 2 – Încercuiţi personajele care credeţi că fac dreptate.
Trasaţi o linie de la personaj la imaginea poveştii respective.
CONCLUZII:
Valorificând informaţiile din cele două povestiri, copiii şi-au exprimat diversitatea de
opinii şi idei cu privire la consecinţele neascultării, apreciind trăsăturile pozitive şi negative
ale personajelor. Şi-au format deprinderi de exprimare corectă, fluentă, coerentă în propoziţii
şi fraze, şi-au dezvoltat operaţiile gândirii: analiza şi sinteza.
Bibliografie:
Ioan Cerghit, Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005;
S.Breben, E.Gongea, G.Ruiu, M.Fulga (s.a.), Metode interactive de grup - Ghid
metodic pentru învăţământul preşcolar, Editura Arves, Craiova, 2006.
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ACCESIBILIZAREA IDEII DE VALORI
EUROPENE LA VÂRSTA
PREŞCOLARĂ
Prof.Înv. Preprimar Munteanu Mihaela
Grădiniţa cu P.P. “Ţara Piticilor”,Vaslui
Una din funcţiile pe care şcoala, ca instituţie, ce răspunde nevoii de educaţie, este
aceea de integrare într-un sistem de valori sociale.
Dezideratul educaţiei universale mai poate fi conceput în afara unei dimensiuni etice,
morale a şcolii şi educaţiei. Nevoia de etică se leagă de victoria mondială a economiei de
piaţă, bazată pe rentabilitatea economică, pe concurenţă şi competiţie.
O mişcare puternică care reclamă promovarea eticii vine dinspre ştiinţa mediului
ECOLOGIA. De aceea, sistemul şcolar trebuie să-şi afişeze valorile de referinţă în această
direcţie, definite clar din punct de vedere social şi pedagogic.
Elaborarea unei pedagogii moderne, bazate pe subiect (copil) activă şi responsabilizată
în acelaşi timp va permite specializarea cu deschidere spre ceilalţi.
Educaţia în spiritul drepturile omului, ale copilului trebuie să constituie puncte de
referinţă fără de care este greu de conceput educaţia etică în sistemul şcolar. Adeziunea la
valori a viitorului cetăţean care va trăi în societatea pluralistă se va produce şi în măsura în
care curriculum-ul va promova valorile educative ale conţinuturile:
Educaţia pentru valori nu se face prin discurs pedagogic, ea trebuie să se reflecte în relaţia
din comunitatea şcolară şi socială prin dimensiuni şi exemple concrete de respect, toleranţă,
viaţă democratică, de responsabilitate.
Stimularea reflecţiei, interogaţia, dezvoltarea gândirii critice la elevi (copii) reprezintă
modalităţi reale de educare a valorilor democratice.
Paradigma pedagogică a unei educaţii pentru valori se poate realiza prin contextualitatea
pe baza principiului aici şi acum.
Credibilitatea unei persoane sau a unei instituţii poate crea acelaşi etos comunicativ care
reprezintă condiţie, sine qua non a transmiterii şi respectării valorilor.
Din această perspectivă, pledoaria pentru necesitatea accesibilizării ideii de valori la nivel
de înţelegere şi manifestare a copilului preşcolar prin strategii specifice, se impune cu
necesitate.
Copilul preşcolar va fi cetăţeanul de mâine, iar asimilarea valorii la standardele societăţii
postmoderniste va conduce la realizarea dezideratelor Educaţiei Durabile.
Experienţele pedagogice care pledează pentru argumentarea idei că transmiterea valorii
se poate realiza la vârsta preşcolară vor fi sintetic prezentate.
Concepute, proiectate şi derulate pe structura „METODEI PROIECTELOR”- temele
„EUROSURPRIZE”,„UE”-valori”,
„PRIETENIE”, „CODUL PREŞCOLARULUI”,
„CODUL ECO”, „EURO GARDA ECO”, „DREPTULUI COPILULUI” au contribuit la
realizarea obiectivelor educaţiei pentru valori europene.
Complementar strategiilor tradiţionale de asimilare, aprofundare, exersare şi evaluare a
cunoştinţelor şi capacităţilor, am utilizat metode active de învăţare, contextualizând sistemul
de valori şi exersându-l.
Conceput pe metoda proiectelor, demersul didactic derulat pe o perioadă de două
săptămâni cuprinde două miniproiecte: „EUROSUPRIZE” şi „VALORI EU”.
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Accesibilizarea informaţiilor, înţelegerea valorilor şi exersarea competenţelor de
transmitere a mesajelor
s-a produs pe un teren pregătit -derularea altor proiecte ce au anticipat prin informaţiile
asimilate:
„PRIETENIE”,
„CODUL
ECO”,
„CODUL
PREŞCOLARULUI”,
comprehensiunea mesajului.
Determinarea implicării active a copiilor şi motivarea pentru a afla cât mai multe
informaţii s-a produs prin declanşarea concursului „EURO-PARLAMENTUL-COPIILOR”.
Spiritul de competiţie promovat de U.E. s-a concretizat la nivelul demersului nostru prin
angajarea părinţilor, ca furnizor de informaţie pentru copii, şi prin atribuirea recompensele
pentru copii activi (steluţe galbene).
Modul de monitorizare a implicării în vederea decernării EUROPARLAMENTĂRILOR
s-a realizat pe baza unui ghid.
1. - informaţii prezentate de copii despre organismele U.E. şi ţările U. E;:
 „Reportaj”; „Ştirea zilei”; „Reporteri prin Europa”
2. -rezolvarea sarcinilor în activităţile de tip integrat bazate pe metode
interactive:
 „Ciorchinele U.E.”;
 „Piramida, valori U.E”;
 „Blazonul U.E”;
 „Explozia stelară”
 ,, Trenul U.E.” joc interactiv.
3. - analiza portofoliului copiilor:
 „Interviu + Turul galeriilor”.
Pentru eficienţa şi eficacitatea demersului s-au stabilit strategii, astfel încât obiectivele
dorite să fie realizate. Proiectul a pornit de la evenimentul foarte mult mediatizat - primirea
„ROMÂNIEI” în Uniunea Europeană.
Elementele de provocare, de stimulare a curiozităţii epistemice le-au constituit
însemnele UE, afişate, vizualizate le Centrul tematic: steagul U.E, Harta ţărilor U.E, moneda
EURO.
Pentru a argumenta afirmaţia că metodele interactive şi procedeele utilizate şi amintite în
ghidul de monitorizare au condus la implicare deosebită a copiilor în a culege, transmite
informaţii, în a le exersa în contexte diferite, portofoliul individual şi colectiv justifică
valorizarea acestor idei.
Exemplificarea secvenţelor didactice cu particularizarea fiecărei metode
constituie alternative de bună practică. Astfel „Reportajul  „Reporter prin Europa” având ca
obiectiv expunerea
unor informaţii privind Uniunea Europeană, privind ţările ce o compun.
Materiale utilizate: microfon (poate fi microfon jucărie sau reportofon), informaţii despre
ţările U.E sau U.E, însemne, suveniruri, imagini, steaguri, monede.
Demers: (În fiecare zi se prezintă 23 reportaje)
Educatoarea este reporter la primele relatări (reportaje);
Fiecare copil care a adus la centrul tematic imagini, suveniruri, steag, monede specifice
ţării pe care a ales
s-o prezinte este călătorul care, într-o excursie imaginară, a adunat aceste date.
Întrebări de genul:
„-Cum se numeşte ţara vizitată?”
„-Ce culori are steagul ei?”
„-Ce suveniruri ai adus?”
„-Îi cunoşti capitala?”
„-Cum sunt francezii, …?”
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„-Care este mâncarea specifică?”
„-Ce ai aflat despre copii ţării X ….?”
Copilul cu abilităţi de comunicare este desemnat reporter. Educatoarea notează pe
flipchart copilul, ţara prezentată cu însemnele şi elementelespecifice.
De reţinut: Pentru ca informaţiile să fie uşor relatate copii trebuie ajutaţi de părinţi
pentru a-şi pregăti portofoliul reportajului (informaţii, imagine, obiecte).
Copiii care nu au fost ajutaţi de părinţi să-şi pregătească un portofoliu, li s-a oferit
posibilitatea să relateze o informaţie asimilată în timp în cadrul secvenţei „Ştirea zilei”.
Formularea „Am aflat că ….”, copilul transmite o ştire, relatează un aspect care l-a
impresionat foarte mult (poate fi preluat din reportajele colegilor).
Când s-a acumulat informaţie suficientă, în sistem concentric, cunoştinţele au fost
exersate în activităţi bazate pe acţiune interrelaţională, reprezentare grafică.
De exemplu: „Ciorchine, Ţări U.E”.
Etape: Acţional: Se aşează în mijloc un cerc albastru pe care este scris „Ţări U.E”, în jur
se aşează cercuri cu steagurile ţărilor UE (pe cerculeţ este scris şi numele ţării)
„Reprezentare grafică”I.
Activitate individuală: Fiecare copil îşi realizează propriu ciorchine cu 4,5,6 ţări
(steaguri, nume).

Se formează perechi şi fiecare copil îşi completează ciorchinele cu elementele
partenerului.
De reţinut: După ce fiecare pereche şi-a realizat un ciorchine mai extins decât cel iniţial,
educatoarea reprezintă grafic un ciorchine cu informaţiile furnizate de fiecare grup în parte,
astfel încât paleta (ciorchinele final să cuprindă toate ţările membre ale U.E (25+ ultimele 2
(România şi Bulgaria).
Pe acest ciorchine se pot purta discuţii care au ca obiectiv fixarea informaţiilor despre
ţări, valorile tradiţionale pe care le promovează poporul respectiv.
Fixarea cunoştinţelor asimilate şi furnizate prin mijloace alternative s-a
realizat prin metoda „EXPLOZIE STELARĂ”:
Tema: „Ce ştim despre Uniunea Europeană”
Material:- 5 steluţe, fiecare având scrisă
una dintre întrebările:
II.

1. Ce?;
2. Când?;
3. Cine?;
4. Unde?;
5. De ce?
-1 steluţă în centru cu etichetaU.E.; 5 săgeţi - steaguri, monede,imagini, etichete cu
valorile U.E.
Demers:
I. Educatoarea adresează întrebări copiilor poziţionaţi câte unul lângă una dintre
steluţe.
Exemplu: 1. Ce însemne ale UE cunoşti?
Ce valori au ţările din U.E?
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Copilul de lângă steluţa cu întrebarea „Ce?” alege din materialele puse la elementele care
constituie răspuns la întrebarea care i-a fost adresată.
II. Educatoarea împarte clasa în grupuri de câte patru copii, fiecare grup adresează
întrebările unui singur copil poziţionat lângă una dintre steluţe.
Exemple de întrebări:

Când a intrat România în U.E?
U.E?
Când putem merge în alte ţări fără paşaport
şi spună

Unde este capitala
Unde merg parlamentarii europeni săideile?

Cine a avut ideea înfiinţării U.E.?
Cine a ajutat România să intre în U.E?

De ce este bine să fim în U.E?
De ce am intrat mai târziu?
De ce steagul UE are 12 steluţe?
De reţinut: La început educatoarea ajută copiii să-şi formuleze întrebările şi
răspunsurile. Jocul se reia, schimbând rolurile. Sunt evidenţiaţi copiii care au adresat întrebări
interesante şi cei care au dat răspunsuri corecte.
Recompense - steluţe.
Pentru accesibilizarea ideii de valori U.E. complementar temelor de discuţie, am
utilizat cu succes metoda „Piramida”.
Material: 6 plăcuţe cu valori (etichete) cu un simbol al valorii şi
cuvântul respectiv flipchart+cariocă.
Demers:
I. Se exersează acţional la Sectorul „Bibliotecă”.
Un grup de 6 copii, fiecare descifrează propria etichetă
(plăcuţă) şi apoi aşează plăcuţa încât cele 6 plăcuţe (ca într-un
puzzle) să formeze o piramidă.
Educatoarea ajută copiii să descifreze fiecare inscripţie
(cuvânt ce numeşte o valoare) şi discută cu copiii pentru înţelegerea importanţei respectării
acestor valori.
II. Pentru fixare şi vizualizare se realizează o piramidă a valorilor UE pe flipchart (de către
educatoare).
III. Copiii reprezintă grafic pe fişă individuală proprie piramidă a valorilor U.E.
Obiectivele proiectului au putut fi realizate prin folosirea metodei „Blazonul UE”.
În prima fază s-a constituit un Blazon ca o reconstituire de imagini (puzzle) cu
elementele constitutive ale unui blazon. Se discută în grup educatoare-copii.
Faza a II-a: se realizează un blazon pe flipchart (copiii enunţă
elementele şi educatoarea scrie şi desenează).
Faza a III-a: realizarea de către copii a blazonului propriu (elemente
desenate sau scriere - copiere a elementelor constitutive ale blazonului).
De reţinut: Este indicat să se realizeze Blazoane în grup pe baza
cărora se poartă discuţii în cerc.
Stimularea implicării copiilor în a participa activ s-a realizat prin
recompensarea cu steluţe.
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Anunţarea concursului „Vreau să fiu EUROPARLAMENTAR UE” de la debutul
proiectului a creat o atmosferă motivantă, spiritul de competiţie manifestându-se permanent.
Desemnarea candidaţilor (copii  europarlamentari) s-a realizat prin exerciţii
democratic. Fiecare copil a numit un coleg justificând alegerea potrivit criteriilor enunţate.
Dintre cei 10 copii desemnaţi candidaţii câştigă doar cinci care au cumulat cele mai
multe steluţe.
Pentru departajare se analizează portofoliile individuale ale proiectului (informaţii,
desene, blazon, ciorchine) şi răspunsurile la „Interviu”.
Întrebări: - Ce vei face ca EUROPARLAMENTAR?
-Ce vei spune despre România şi copiii din România?
Analiza portofoliilor se realizează folosind metoda „Turul Galeriilor”.
Expuse vizibil, produsele fiecărui copil candidat sunt evaluate de colegi şi notate cu
steluţe.
Pe flipchart se notează rezultatele şi se desemnează câştigătorii.
Valorile pe care UE le promovează privind problematica mediului, au fost accesibilizate
prin derularea proiectelor programului ECOŞCOALA.
Dreptul de a circula se câştigă respectând reguli, cooperarea, ajutorul, respectul fiind
repere general valabile pentru cetăţenii europeni.
Bibliografie:
„Metode interactive de grup”, Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruicu, Mihaela Fulga,
Editura Arves.
„Şcoala şi educaţia pentru toţi”, Traian Vrăşmaş, Ed. Bucureşti 2004.

Veşnicia s-a născut şi la ... Nădrag
Prof. Alina – Florentina Crăciun
Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu”, Nădrag

Localitatea Nădrag se situează în sud vestul României, în partea de nord – est a
județului Timiş, la poalele vârfului Padeş din munţii Poiana Ruscăi (vîrful Padeş 1380 m).
Nădragul se află la o distanţă de circa 30 km faţă de municipiul Lugoj 90 km de municipiul
Timişoara şi de asemenea, la aproximativ 30 km de Făget.
În urma falimentului uzinei „CIOCANUL” la începutul anului 1998, o mare parte din
populaţia tânără a emigrat în alte ţări pentru a le asigura membrilor familiei un trai decent.
Astfel că numărul elevilor de la Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu‟‟ a început să scadă
semnificativ de la an la an, rămânând astăzi un singur rând de clase la fiecare nivel de
învăţământ. Chiar dacă suntem un loc mic într-o lume mare, e îmbucurător faptul că mai
există persoane care ţin vie tradiţia sărbătorilor de Crăciun, pentru care Nădragul e cunoscut
în judeţul nostru.
O activitate extrracuriculară desfăşurată în şcoala noastră care s-a bucurat de o
mediatizare la nivel local şi zonal este cercul de pictură, condus de doamna profesoară
Mirela Crivinanţu. Realizează cu elevii talentaţi şi dornici de perfecţionare icoane pe sticlă,
reprezentând portrete ale sfinţilor ortodocşi, evenimente majore din viaţa creştină (Naşterea
Domului, Răstignirea, Patimile Domnului).
O parte dintre copiii care frecventează aceast cerc, au luat premii importante la
diferite concursuri naţionale şi intrenaţionale. Au realizat expoziţii la Clubul Copiilor Lugoj,
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la Târgul de iarnă organizat de Consiliul local şi Primăria Nădrag. Recent s-a realizat un
reportaj despre această activitate extracurriculară de către televiziunea locală din Lugoj. Se
cultivă astfel dragostea pentru pictură, gustul pentru artă, pentru frumos în general, fiind o
sursă pentru hrana spirituală a sufletului tânăr de creştin.
O altă activitate în care unul dintre obiective a fost şi valorificarea datinilor din zona
noastră a fost lecţia demonstrativă de la clasa a XII-a POEZIA … PRIN CURENTELE
LITERARE, susţinută de doamna profesoară Alina Crăciun. Majoritatea poeţilor s-au inspirat
din folclor, astfel că punctul de plecare al discuţiei a fost rolul acestuia în dezvoltarea
literaturii române, dat fiind faptul că una dintre direcţiile Daciei literare era ca scriitorii să se
inspire din folclor şi istoria naţională pentru a avea opere originale. Pentru exemplificare, s-a
inserat în cadrul orei un moment artistic susţinut de 7 eleve ale acestei clase. Îmbrăcate în
costum popular specific zonei noastre, fetele au interpretat o doină culeasă dintr-o comună
vecină de profesoara de muzică. Doina e foarte veche, fiind una de cătănie. Astfel s-a realizat
un sincretism (o îmbinare de mai multe arte – literatură şi muzică). S-a ales doina şi colindul,
deoarece ele au intrat în patrimoniul universal.
Colindele (sau colindurile) sunt nişte cântece tradiţionale româneşti, anume felicitări
(urări) de tip epico-liric, având în general între 20 şi 60 de versuri. Colindele sunt legate de
obiceiul colindatului, datină perpetuată din perioada precreştină. Colindele nu trebuie
confundate cu cântecele de stea, specifice sărbătorilor creştine de iarnă, şi nici colindatul cu
umblatul cu steaua. Colindele se cântă în preajma Crăciunului. Unele dintre ele au o
sumedenie de variante şi versiuni, potrivit diferitelor regiuni.
Alături de colindele cu substrat biblic, circulă şi colindele laice – ecouri ale epocii
arhaice. Sunt cântate la gazdele care sunt vânători, cele care au fete de măritat şi feciori de
însurat. Textele lor cuprind denumiri de animale (leul de stâncă, cerbul, lupul, ursul), acestea
fiind arhetipuri, totemuri.
VENIŢI ASTĂZI, CREDINCIOŞII !
Veniţi astăzi, credincioşii !
Să săltăm, să săltăm,
De naşterea lui Hristos
Să ne bucurăm!
Că El azi în Viflaim
S-a născut, S-a născut,
Precum L-au vestit proorocii
De demult.
Din Maria preacurată
S-a născut, S-a născut,
Mântuire astăzi nouă
S-a făcut …
.....................................
O altă datină locală valorificată în această activitate din cadrul comisiei Limbă şi
comunicare a fost prestaţia Crailor, un grup de colindători specific localităţii noastre. Băieţii
care au interpretat colinde fac parte din acest grup (Craii) păstoriţi de domnul Măran
Heinrich, un veritabil rapsod popular, un suflet mare care se ocupă de menţinerea acestei
tradiţii. Domnul Măran se ocupă de îndrumarea acestor adolescenţi de aproape 30 de ani,
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punându-le la dispoziţie costumele cu care se îmbracă şi colindă din 24 decembrie la prânz
până în 26 decembrie seara. Au un traseu bine stabilit, prima casă colindată, fiind cea a
primarului din localitate. Grupul e compus din 11 băieţi, vârsta minimă fiind de 15 ani. Ei
interpretează sceneta cu cei trei crai care merg la Irod şi căruia-i vor spune că se va naşte un
împărat mai mare (punctul de plecare fiind biblic). Sceneta începe în casă cu Troparul
Naşterii Domnului. Apoi se continuă cu rolul fiecărui personaj, urmează trei colinde (Trei
crai, Mare minune, Veniti astăzi, credinciosii!). Toţi sunt îmbrăcaţi cu cămăşi şi pantaloni
albi, mănuşi negre, legaţi cu brâuri la mijloc în care există o batistă albă şi pătruntaşe
(diagonale reprezentând tricolorul). Pe capete fiecare poartă un comănac cu semne distinctive
pentru fiecare personaj în parte (Gaşpar poartă o stea şi o cruce, Baltazar – 2 stele şi o cruce,
Meleord – 2 cruci şi o stea, iar Îngerul – o cruce). Îmbrăcămintea le este întregită de purtarea
sabiei în partea stângă.

Craii sunt însoţiţi la colindat de păstori (starii) termen arhaict mostenit din strămoşi.
Astăzi sunt cunoscuţi sub denumirea de cuba. Rolul lor este de a schimba atmosfera
solemnă impusă de prezenţa crailor. Ei aduc buna dispoziţie în casă, făcând diferite
giumbuşlucuri. Sunt costumaţi în cojoace, măşti, pantaloni, cizme, iar la brâu au legată o
ploscă unde adună băutura primită de la gazdele colindate.

La sfârşitul perioadei de colindat, banii primiţi se împart în mod egal. O parte din
aceştia este donată bisericii, unde Craii colindă în noaptea de Ajun şi în prima zi de Crăciun.
Acest grup de crai este cel mai vechi. După anul 1990 au mai luat fiintă încă 2 grupuri
de colindători îndrumaţi de alte două persoane inimoase.

21

Această tradiţie face ca sărbătorile de iarnă să prindă culoare, iar cei plecaţi la muncă
prin locuri străine să se întoarcă cu drag acasă şi să ia parte la colindat.
O altă activitate extracuricculară în cadrul comisiei metodice Limbă şi comunicare a
fost şi participarea la diferite festivaluri – concurs de recitare în grai bănăţean
interjudeţene (Grai şi cântec din străbuni – Timişoara, Lada cu zestre – Margina. Doi elevi
recitatori din clasa a VII-a de la şcoala noastră au obţinut locul I anul trecut – 2009, la faza
judeţeană a concursului Lada cu zestre.
Cadrele didactice din şcoala noastră au încercat permanent să implice comunitatea
locală în viaţa şcolii. Se acordă astfel o deosebită importanţă sărbătorilor de iarnă. Educatorii,
învăţătorii, unii profesori pregătesc din timp activităţi legate de acest eveniment (serbări –
colinde, cântece, poezii de Crăciun, scenete, prezentări Power Point, referate în cadrul
diferitelor lectorate cu părinţii).
Anul acesta se va organiza în localitatea noastră o activitate de amploare, organizatori
fiind Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu‟‟, Consiliul local şi Primăria comunei Nădrag.
Este vorba despre festivalul – concurs: CU COLINDUL LA NĂDRAG. Cuprinde 3 secţiuni.
1. recitare poezii de Crăciun
2. colinde (individual şi în grup)
3. obiceiuri de Crăciun
Este un festival interjudeţean la care participă mulţi elevi şi din şcoala noastră
(clasele I – XII). Toate persoanele implicate direct sau indirect în acest proiect au sperat întro prezenţă cât mai mare.
Chiar dacă suntem într-o criză continuă, iar oamenii aleargă după lucruri materiale, nu
trebuie să uităm şi să lăsăm în urma noastră moştenirea străbunilor: ZESTREA
SPIRITUALĂ ... ATÂT NE-A MAI RĂMAS !
Bibliografie:
Emilia Comişel, Ovidiu Bîrlea, Obiceiul colindatului şi colindele, Electrecord, EPD 1257 şi
EPD 1258;
Tache Papahagi, Mic dicţionar folkloric, Ed. Minerva, Bucureşti, 1979;
www.nadrag.ro

METODA FRISCO
Prof.Înv.Primar Csizmarik Daniela-Simona
Şcoala Gimnazială Nr.21 „Vicenţiu Babeş”,Timişoara
O oră de consolidare a textului „Mi s-a terminat caietul”, după M. Sîntimbreanu, am
abordat-o folosind metoda „FRISCO”
Este o metodă de rezolvare de probleme. Pare mai dificil pentru prima dată, dar nu
renunțați! Tot ce trebuie făcut este să explicați caracteristica fiecărui personaj.
Conservatorul
 Este fidel traditionalului
 Susține puncte de vedere învechite
 Admite unele schimbări în bine
 Rezolvă problema păstrând tradiționalul, dar lasa sa se întrevadă unele îmbunătățiri
Exuberantul
 Spirit novator
 Adeptul noului
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 Îi place riscul
 Găsește soluții prin căi novatoare
Pesimistul
 Nemulțumit
 Nu este de acord cu ce se discută
 Vede numai „partea goală a paharului”
 Reliefează numai aspectele negative
 Găsește dezavantaje
Optimistul
 Vesel
 Încurajează participanții
 Vede „partea plină a paharului”
 Gândește pozitiv
In sistematizarea ideilor se concluzionează că cea mai bună soluție este cea a optimistului.
Problema dată spre rezolvare este:
Poate fi schimbată atitudinea băiatului față de lucruri (aici, caietul)?
Ea este analizată de 4 personaje: CONSERVATORUL, EXUBERANTUL,
PESIMISTUL, OPTIMISTUL. Clasa se împarte în 4 grupe, fiecare grupă jucând rolul câte
unui personaj enunțat mai sus.
Se explică fiecarei grupe caracteristica personajului pe care-l reprezintă și în
cooperare, notează ideile potrivite pe o foaie .
După ce toți au terminat de scris, un lider de grup citeşte ce a scris grupul şi-l afișăm
la flanelograf sub imaginea personajului.
CONSERVATORUL EXUBERANTUL OPTIMISTUL PESIMISTUL

Iată concluziile!
Conservatorul
Nu știu cine a inventat caietele pentru care se taie păduri întregi.
Mai simplu era cu tăblița și condeiul că nu avea ce rupe.
Dar era totuși un neajuns: pe tăblită nu rămânea nimic scris pentru a recapitula mai târziu.
Cred că dacă baiatul ar scrie o săptămână pe tabliţă, ar înţelege de ce nu e bine să rupi foile și
și-ar schimba atitudinea.
Exuberantul
A trecut vremea hârtiei și a tocului (stiloului).
Acum sunt laptop-uri și tablete.
Acestea au pagini câte vrei și poti să ștergi fără să lași urme
Le folosește ani de zile, nu câteva săptămâni.
Pesimistul
Nu-și schimbă atitudinea!
„Năravul din fire, n-are lecuire”
Cu toate caietele va proceda asa.
Optimistul
Băiatul poate să-și schimbe atitudinea față de lucruri. Trebuie doar să i se explice cum se face
un caiet și ce semnificatie are gestul lui de a rupe foi din el.
Va învăța din greșeală și nu va mai repeta acest lucru.
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PROIECT DE PARTENERIAT
EDUCAȚIONAL
„DE LA GRĂDINIȚĂ LA CLASA
PREGĂTITOARE”
Prof. Înv. Preșcolar Degeratu Georgiana
Grădinița P.N. Nr. 7, Giurgiu
În acest material doresc să prezint modul în care am ales să proiectez un parteneriat
educațional între două nivele, școlar și preșcolar, în spiritul cooperării și bunei înțelegeri.
Durata: 2012 - 2013
Resurse umane:
* Coordonatori
- Prof. înv. primar Badea Luiza Florentina
- Prof. înv. preșcolar Degeratu Georgiana
* Elevii clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială Saveni, comuna
Saveni, județul Ialomița
* Preșcolarii de la Grădinița Nr 7, Giurgiu
* Părinții elevilor și preșcolarilor
ARGUMENT
În realizarea acestui parteneriat am avut în vedere necesitatea integrării cu succes a
preșcolarilor în nou înființata clasă pregătitoare, astfel trezindu-se dorința celor două părți să
colaboreze pentru asigurarea continuității procesului de instruire și de educare, cât și
adaptarea cu succes a copiilor preșcolari la activitatea școlară.
SCOPUL PROIECTULUI
- Formarea unor deprinderi de colaborare, socializare;
- Reducerea impactului cerințelor școlii, antrenarea preșcolarilor și școlarilor în activități
comune;
- Familiarizarea preșcolarilor și familiilor acestora cu cerințele școlii.
OBIECTIVE SPECIFICE
- Promovarea dialogului și a comunicării între preșcolari și elevii școlii implicate în proiect
prin toate sursele disponibile;
- Dezvoltarea cooperării și a colaborării între educatoare și învățătoare, urmărindu-se
armonizarea condițiilor specifice fiecărei instituții cu exigențele sociale de ordin general;
- Conștientizarea afectivității de grup ca suport al prieteniei;
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- Cunoașterea și respectarea valorilor actualei generații de preșcolari și elevi prin paralelismul
între universul copilăriei de azi și universul copilăriei părinților lor sau al unor personaje din
povești;
- Stimularea interesului părinților copiilor prin implicarea directă și indirectă în aceste
activități.
RESURSE MATERIALE
- planșe didactice
- fișe de lucru
- hârtie creponată, hârtie colorată, carton
- puzzle
- măști și accesorii
- CD-uri cu înregistrări
- creioane colorate
- imagini
- radiocasetofon
- calculator
- cărți cu povești
ACȚIUNI PROPUSE ( acțiuni ale preșcolarilor și școlarilor)
- Audierea de povești și poezii;
- Vizionarea de dansuri, teatru de păpuși, activități;
- Confecționarea unor felicitări și obiecte decorative cu diferite ocazii: 1 Martie, 8
Martie, s.a. ;
- Desen, pictură, lucrări practice; activități gospodărești;
- Expoziție cu lucrările preșcolarilor, în holul grădiniței și al școlii;
- Întâlniri și excursii comune.
GRUP ȚINTĂ
- Preșcolarii de la Grădinița Nr. 7, Giurgiu
- Elevii clasei pregătitoare de la Școala Gimnazială Saveni, comuna Saveni, județul
Ialomița
EVALUAREA PROIECTULUI
- Aprecieri asupra modului de lucru, pentru modul de prezentare și produsele realizate;
- Acordarea unor diplome și premii copiilor sau colectivelor care se evidențiază;
- Realizarea unui portofoliu cu lucrări;
- CD cu aspecte din timpul activităților și album cu poze.

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
DENUMIREA ACTIVITĂȚII

NR
CRT

DATA

1.

septembrie
2012

„Copacul prieteniei”
(- demararea parteneriatului )

2.

Octombrie
2012

„ Sărbătorim Halloween-ul”
(- activitate practică: confecționarea ornamente
specifice sărbătorii
- cântece și poezii cu tematică)
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PARTICIPANȚI
- Preșcolari
- Educatoare
- Părinți
- Școlari
- Învățătoare
- Preșcolari
- Educatoare
- Părinți
- Școlari
- Învățătoare

3.

Noiembrie
2012

„Sfârșit de toamnă”
(- prezentarea unor imagini pe această tema
- vizionare înregistrare teatru de păpuși)

4.

Decembrie
2012

„Îl așteptăm pe Moș Nicolae”
(- aplicație: ghetuțele
- ascultare colinde
- confecționare podoabe de Crăciun)

5.

Ianuarie
2013

„Sanie cu zurgălăi”
(- cântece și poezii specifice anotimpului
- vizionare film : Crăiasa zăpezii)

6.

Februarie
2013

7.

Martie
2013

„Jocurile iernii”
(- confecționarea unui om de zăpada din materiale
la alegere
- colaj : jocurile iernii )
„La mulți ani mămică dragă!”
(- confecționare de felicitări pentru mame
- cântece și dansuri dedicate mamei)

8.

Aprilie
2013

„Vizită în portul Giurgiu”
(- prezentarea orașului
- plimbări cu vaporașul)

9.

Mai
2013

„Înfloresc grădinile”
( - activități gospodărești în curtea grădiniței/
școlii)

10.

Iunie
2013

„În excursie la munte”
(- excursie în comun la munte)

- Preșcolari
- Educatoare
- Părinți
- Școlari
- Învățătoare
- Preșcolari
- Educatoare
- Părinți
- Școlari
- Învățătoare
- Preșcolari
- Educatoare
- Părinți
- Școlari
- Învățătoare
- Preșcolari
- Educatoare
- Părinți
- Școlari
- Învățătoare
- Preșcolari
- Educatoare
- Părinți
- Școlari
- Învățătoare
- Preșcolari
- Educatoare
- Părinți
- Școlari
- Învățătoare
- Preșcolari
- Educatoare
- Părinți
- Școlari
- Învățătoare
- Preșcolari
- Educatoare
- Părinți
- Școlari
- Învățătoare

MODALITĂȚI DE ABORDARE A
LITERATURII PENTRU COPII
Prof. Înv. Primar Filip Maria
Școala Gimnazială ”Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare
Literatura are calitatea deosebită de a se adresa deopotrivă minţii şi inimii, contribuind
astfel la educarea omului de la cea mai fragedă vârstă. Caracterul specific al literaturii pentru
copii este de a oglindi realitatea în imagini artistice, de a ridica coeficientul emoţional şi de a
conferi actului educaţional un potenţial ridicat, cu atât mai mult cu cât particularităţile psihice
ale vârstei copiilor, îi fac sensibili la acest instrument de educare.
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Literatura privită ca o varietate de gesturi şi specii literare, însumând operele literare
ale poeţilor şi prozatorilor naţionali şi universali, dispune de un nesecat izvor de exemple pe
care le putem oferi elevilor în întreaga activitate educativă cu pondere mai mare în activitatea
de dezvoltare a limbajului şi comunicării orale, la activarea, îmbogăţirea şi nuanţarea
vocabularului în dorinţa de a-i face mai buni, mai drepţi, mai comunicativi. Întreaga literatură
fiind presărată cu o gamă variată de proverbe şi zicători, contribuie activ la biciuirea
trăsăturilor negative de voinţă şi caracter: lenea, încăpăţânarea, ipocrizia, minciuna,
falsitatea, lăcomia, lăudăroşenia, etc.
Toate acestea corespund setei nepotolite de cunoaştere a copilului aflat la vârsta „dece-urilor”, iar literatura oferă o perspectivă largă asupra omului, a societăţii umane sub toate
aspectele ei. Dintre trăsăturile caracteristice funcţiei artistice ale operei literare trei sunt
identificabile şi în creaţiile destinate micilor elevi:
1.Caracterul informativ - opera comunică informaţii artistice organizate într-un
mesaj specific,transmiţându-l printr-un cod;
2.Expresivitatea - este valorificarea virtuţilor estetice ale limbajului;
3.Caracterul formativ - mesajul artistic al operei este înţeles în virtutea semnificaţiilor
sale de către micii cititori (ascultători) contribuind la educarea acestora în spiritul unor virtuţi
morale alese şi un aport preţios în formarea trăsăturilor pozitive de caracter.
Sunt câteva caracteristici care motivează alegerea unor momente plăcute şi utile de
lectură, în locul televizorului, al calculatorului, al jocurilor mecanice, iar noi dascălii trebuie
să găsim forme şi modalităţi convingătoare de atragere spre acest mirific univers, cu
puternice efecte formative şi recreative pentru micii cititori.
În acest sens am aplicat metode active ale gândirii creatoare, folosind ca suport texte
literare cuprinse în programa de Opţional-Literatură pentru copii. Printre metodele folosite
sunt: braistorming, explozia stelară, metoda cadranelor, metoda cubului, a pălăriilor
gânditoare, horoscopul, cvintetul, blazonul, ghidul de studiu, eseul de cinci minute.
Eficientizarea folosirii metodelor este condiţionată de măiestria didactică a dascălului, de
spiritul său liber şi novator. Fiecare dascăl îşi doreşte învăţăcei flexibili şi moderni în gândire,
dar pentru aceasta trebuie să nu uităm căci noi suntem modelele lor!
Învăţătorul este observatorul care dă tonul la ce trebuie şi cum trebuie realizat. Elevii
sunt tot timpul sfătuiţi, îndrumaţi, ajutaţi, încurajaţi. Deprinderile de decodificare a textelor
pe care şi le formează elevii îi ajută foarte mult în alcătuirea textelor proprii. Elevii trebuie să
ştie că un text are: titlu, autor, personaje, locul unde se petrece acţiunea, întâmplarea, semne
de punctuaţie care fac textul să aibă înţeles.
Dezbaterile care au loc în clasă îi stimulează pe elevi şi le alungă inhibiţiile.
Observaţiile făcute de colegii lor sunt primite şi privite într-un mod serios, nu ca pe o
sancţiune, ci ca un lucru din care toţi au de învăţat. Autenticitatea, originalitatea nu trebuie
inhibate ci scoase în evidenţă şi încurajate. Procedând în modul descris mai sus elevii vor citi
cu mai multă plăcere, vor şti ce anume trebuie reţinut dintr-un text, iar ,,lectura obligatorie”
nu va mai fi obligatorie.
Stimulând şi modelând personalitatea elevilor prin lectură şi îmbinând-o cu educaţia
plastică, muzicală, într-un fel conducem elevii la confluenţa dintre arte, dar şi interferenţa cu
acelaşi numitor comun - creația. Creaţia, veşnica chemare între valorificarea imaginaţiei, a
fanteziei creatoare în mânuirea cuvântului, ori a culorii, într-un demers cognitiv personal ce
implică relaţia simultană “observare-asociere-exprimare”.
Elevii sunt receptivi şi vor şti să se exprime corect oral şi în scris, dorind să aibă o
bibliotecă personală, înţelegând că efortul şi dorinţa spre lectură continuă, sistematică
reprezintă condiţia fiecărui succes personal. Iar finalitatea acestui succes în forma fiinţei
umane e descoperirea, cultivarea şi punerea în valoare a capacităţii creative, condiţie sine
qua non a mersului societăţii.
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Urmărind cele spuse mai sus, iată cum am aplicat diverse metode active într-un
demers didactic la clasa a II-a, lectura ”Degețica” de H. Ch. Andersen. Lecţia s-a bazat pe
utilizarea unor metode şi tehnici ale învăţării prin cooperare.
Scopul lecţiei: Dezvoltarea capacităţii de receptare a unui text literar, de înţelegere a
mesajului textului, de exprimare orală, dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă.
Motivaţia:
Această lecţie îi va ajuta pe elevi să înţeleagă că trebuie să protejăm fiinţele
gingaşe, fără apărare; să-i ajutăm pe cei care se află în necaz, să ne căutăm prietenii, tovarăşii
care ni se potrivesc. Lecţia oferă elevilor posibilitatea de a gândi critic.
Obiective operaţionale:
O1 – să citească în ritm propriu, corect, cursiv, expresiv, conştient;
O2 – să exprime o idee cu cuvinte proprii;
O3 – să argumenteze alegerea făcută;
O4 – să asculte părerile colegilor chiar dacă nu sunt de acord cu ei;
O5 – să manifeste respect faţă de fiinţele mici, fără apărare;
O6 – să deosebească ceea ce este real de ceea ce ese imaginar în text.
Capacităţi urmărite:
a) Capacităţi de comunicare: să descopere cuvinte noi din lecţie, să le definească, să le
folosească în redarea conţinutului textului;
b) Capacităţi aptitudinale: să citească cursiv, să înţeleagă semnificaţia textului, să se exprime
corect, să formuleze enunţuri logice, să recunoască personajele din text, să facă portretul
personajelor, să întocmească harta povestirii;
c) Capacităţi atitudinale: să-şi exprime părerea referitor la purtarea personajelor, să motiveze
atitudinea pe care au adoptat-o, să formuleze învăţătura care se desprinde din text.
Condiţii prealabile:
Se vor citi fragmente din mai multe poveşti scrise de H. Ch. Andersen și citite de
copii. Elevii vor recunoaşte titlul şi autorul fragmentului selectat. Sub formă de Ciorchine vor
scrie titlurile operelor citite de acest autor şi personajele fiecăreia. Ideea care se va desprinde
va fi aceea că acei care fac bine şi îi ajută pe alţii sunt respectaţi şi iubiţi.
Anunțarea temei și a obiectivelor: Din lectura „Degeţica” de H. Ch Andersen, vom
afla despre peripeţiile prin care a trecut o fetiţă mică, mică de tot, din cauză că nu se putea
apăra.
Elevii sunt grupaţi în 6 grupe de câte 4. Fiecare grupă îşi va alege un expert.
Se citeşte lecţia model. Se face citirea în gând, în lanţ, selectivă, se clarifică
semnificaţia cuvintelor noi.
Fiecare echipă va răspunde la o întrebare de pe Fişa nr. 1.
 Gr. 1 Cine era Degeţica?
 Gr. 2 Ce s-a întâmplat într-o noapte?
 Gr. 3. De ce a răpit-o broasca pe fetiţă?
 Gr. 4. De ce plângea Degeţica a doua zi?
 Gr. 5. Ce sfaturi credeţi că „gândeau” peştişorii?
 Gr. 6. Dacă ai putea să o salvezi pe Degeţica, unde a-i duce-o? De ce?
Se vor verifica răspunsurile date de fiecare grupă şi colegii din celelalte grupe vor
aduce completări.
Întrebare adresată întregii clase: Care credeţi că este continuarea acestei poveşti? Se
ascultă mai multe păreri care pot constitui o incitare la a citi întreaga lectură.
Munca în perechi: Elevii vor folosi tehnica „Ciorchinelui” pentru a prezenta însuşirile
fetei şi a broaştei.
Activitate frontală: Se va completa în faţa clasei posterul: cu R ceea ce este real, cu I
ceea ce este imaginar.
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o femeia îşi dorea un copil
o a primit de la bătrâna vrăjitoare un bob de orz
o din bobul de orz a ieşit o floare
o în mijlocul florii se afla o fetiţă
o fetiţa avea dimensiuni foarte mici
o la marginea grădinii curgea un râu
o broasca a gândit că fetiţa putea fi nevasta feciorului său
o broasca şi feciorul aveau casa în malul mâlos al râului.
Munca pe grupe: Folosind tehnica „Cubului”, fiecare grupă îşi va alege una din cele 6
feţe ale cubului şi consultându-se vor efectua cerinţa.
1. Descrie – cum arăta Degeţica
2. Compară – acest personaj cu broasca
3. Asociază – numele fetiţei cu un alt personaj cunoscut de tine
4. Povesteşte - despre Degeţica
5. Spune – ce crezi despre faptele broaştei
6. Argumentează – pro sau contra de ce a început să plângă fetiţa
Activitate individuală: Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul „ochi” să aibă
înţelesuri diferite. (Elevii vor lucra în caiete.)
Activitate frontală: Ordonaţi titlurile de mai jos notând în casetă litera
corespunzătoare: a, b, c. (Se va lucra la tablă şi în caiete.)
o Răpirea fetiţei de către broască
o Durerea Degeţicăi
o Înfăţişarea fetiţei
REFLECŢIA: Se poartă discuţii: Vă place cum s-a terminat povestea? Cum aţi fi
dorit voi să se termine? De ce? Care personaj v-a plăcut cel mai mult? Vreţi să-i dedicăm o
poezioară?
Vom folosi metoda „Cvintetul” pentru a sintetiza ceea ce am aflat despre Degeţica.
REŢEAUA DISCUŢIILOR
Sfătuiţi-vă şi găsiţi două argumente care să motiveze un răspuns afirmativ sau negativ
la întrebarea: Credeţi că broasca a greşit dorind să-şi însoare fiul cu Degeţica?
CONCLUZIA
Ce aţi învăţat din această lecţie? Scrieţi pe frunzele, broscuţele, florile decupate,
fiecare câte o idee şi le veţi lipi pe posterul din faţa clasei, în timp ce le veţi prezenta
colegilor.
Bibliografie:
Dumitru I. Al., (2000) - Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest,
Timişoara;
Goia, V. (2003) - Literatura pentru copii şi tineret, Cluj - Napoca, Editura Dacia;
Flueraş, Vasile, (2007) - „Teoria şi practica învăţării prin cooperare”, Ed. Casa cărţii de
ştiinţă, Cluj Napoca.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC PE
COORDONATE EUROPENE
Prof. Lașiță Doina
Şc.Gim.”Andrei Mureșanu”,Deva
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Societatea contemporană se află într-o permanentă schimbare, iar această dinamică
generează şi implică o dinamizare a sistemului de învăţământ, înţeles ca pregătire a
indivizilor pentru viaţa de adulţi.Una dintre problemele cele mai frecvent întâlnite în teoria şi
practica ultimilor ani este integrarea internaţională ca formă avansată a procesului ireversibil
de globalizare şi face de multă vreme obiectul eforturilor susţinute ale popoarelor din întreaga
lume pentru realizarea unor forme integraţioniste cât mai eficiente şi echitabile în
soluţionarea problemelor globale.
Au avut şi au loc o serie de schimbări esenţiale şi pe tărâmul educaţiei şi cercetării
ştiinţifice româneşti, ministerul de resort însriindu- se în programul de reformă prin
aprofundarea cunoştinţelor despre realităţile din ţătile avansate.
Un studiu comparativ al sistemului de învăţământ al statelor europene (Centrul
European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale), furnizează informaţii privind
învăţământul preuniversitar din 77 de state europene, printre care: Belgia, Danemarca,
Portugalia, Franţa, Italia, M.Britanie, Olanda, Austria, Luxemburg, Irlanda, Islanda,
GermaniA, Grecia etc.S -a analizat vârsta începerii şi durata, modul în care e structurat,
obiectivele şi modul de evoluţie a elevilor, modul de realizare a formării iniţiale şi continue.
S-a realizat acest studiu pentru fundamentarea dezvoltării programelor europene de integrare
progresivă a sistemelor educative, justificată de amploarea mobilităţii între diferite sisteme
educaţionale.
S-au identificat o serie de elemente comune: descentralizarea structurilor
administrative şi a organismelor de finanţare; organizarea formării iniţiale şi continue la nivel
local în strânsă legătură cu problemele dezvoltării economico-socială; prelungirea duratei
şcolarizării obligatorii la 10 clase; scăderea vârstei minime de şcolarizare la 6 ani; creşterea şi
extinderea ofertei de învăţământ preşcolar; proceduri de evaluare mai precise; dezvoltarea
ofertei formării profesionale avansate; dezvoltarea diferitelor forme de perfecţionare a
cadrelor didactice.
Alături de evaluarea continuă realizată de către cadrele didactice pe tot parcursul
şcolarităţii, sunt prevăzute în unele ţări şi o serie de evaluări naţionale, realizate în anumite
momente précis delimitate ale parcursului şcolar ( Franţa, Marea Britanie). În statele unde
diversificarea este absent şi-n învăţământul secundar inferior, promovarea claselor în
învăţământul primar se face automat, cu excepţia Italiei, în timp ce, în ţările unde rutele
individuale de pregătire se diferenţiază după absolvirea ciclului primar, promovarea claselor
în acest ciclu nu este automată, ci se admite repetenţia.
O pondere foarte mare o deţine în toate ţările învăţământul public, creat, finanţat şi
controlat exclusiv de către stat. Dar alături de acesta există şi un sector alternativ bine
reprezentat, a cărui funcţionare are la bază un cadru legislative care stipulează :libertatea
cetăţenilor de a înfiinţa instituţii de învăţământ care să corespundă opţiunilor lor religioase
sau filosofice; dreptul părinţilor de a opta liber pentru şcolarizarea copiilor în învăţământul
public sau în cel alternativ, în exercitarea acestui drept fiind solicitată şi implicarea statului,
care ar putea merge până la o finanţare corespunzătoare a unor forme alternative de
învăţământ, care să le facă accesibile tuturor cetăţenilor, indiferent de situaţia lor socialeconomică; asigurarea unui echilibru între învăţământul laic şi cel religios.
Acest învăţământ alternativ a fost definit ca non- public, el cuprinzând: unităţi de
învăţământ care aparţin unor culte religioase, şcoli are îşi propun să le substituie pe cele
publice, unităţi de învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract încheiat cu
autorităţile şi unităţi private de învăţământ, finanţate şi controlate integral de persoane fizice
sau organisme private. Dacă acceptă ca, pe lângă taxele şcolare aferente, să aibă ca sursă de
finanţare şi bugetul de stat, atunci învăţământul non- public îşi asumă obligaţia de a se
conforma curriculum –ului naţional şi cifrei naţionale de şcolarizare, de a respecta calendarul

30

examenelor naţionle şi de a se supune inspecţiilor şi altor forme de control exercitat de către
autorităţile publice.
Uneori învăţământul primar privat este gratuit, alteori cu taxă (integral sau parţial).
Aceste diferenţe apar în situaţia în care învăţământul primar beneficieză de sprijin financiar
ca urmare a afilierii religioase sau filosofice (Montessori, Step by step) a unor unităţi de
învăţământ. Măsura în care copiii frecventează învăţământul de stat sau privat diferă de la o
ţară la alta:în Germania 99% dintre copii sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ de stat, iar
în Olanda doar 32%.
În concluzie, între sistemele de învăţământ din diferitele state membre ale UE există
diferenţe semnificative, deci este necesar să existe o informare reciprocă în ceea ce priveşte
organizarea şi funcţionarea sistemelor de învăţământ, în aşa fel încât această diversitate să nu
împiedice libera circulaţie a persoanelor, pentru ca fiecare stat să beneficieze de experienţa
celorlalte în domeniul învăţământului, deci armonizarea politicilor educaţionale.
Procesul de armonizare a structurilor educaţionale presupune, înainte de toate,
identificarea elementelor comune, precum şi a diferenţelor care se constată în unele ţări sub
aspectul organizării celei mai importante părţi a educaţiei de bază, educaţia primară.
Fiecare naţiunea şi-a fundamentat propriul său sistem de învăţâmânt printr-o mare
diversitate de soluţii.
Sistemul de învăţământ românesc trebuie şi el fundamentat pe principii şi cerinţe
româneşti, pe realităţiile sociale, prezente şi viitoare, dar si pe principiul conform căruia
standardele europene din domeniul educaţiei nu trebuie pierdute din vedere nici un moment.
În conformitate cu standardele europene, în domeniul educaţiei, trebuie cunoscute şi
avute în vedere, pentru fundamentarea şi asigurarea sistemului educativ românesc, pincipiile
şi realităţiile societăţii româneşti prezente şi viitoare.
Şcolarizarea copiilor la 7 ani şi extinderea învăţământului obligatoriu pe o durata de 10
ani sunt schimbări de terminate, de dezvoltarea firească a învăţământului obligatoriu şi
consecinţe ale următoarelor cauze :
 Condiţionarea dezvoltării oricărei ţări pe durata învăţământului obligatoriu prin care
se asigură pregătirea de bază a noilor generaţii.
 Evaluări ale ultimilor ani care evidenţiază că cel puţin 20 % din elevii care au împlinit
16 ani au părăsit şcoala şi sau încadrat în muncă.
 Particularităţile psihologice ale copiilor de 7 ani, dezvoltaţi normal, care permit
şcolarizarea la aceasta vârstă.
 Existenţa în învăţământul românesc a unei experienţe în legătură cu şcolarizarea
copiilor de 7 ani.
Un puct prioritar al statelor membre este armonizarea politicilor educaţionale şi
necesitatea canalizării eforturilor în această direcţie, pentru ca numărul sistemelor de
învăţământ să fie tot mai mare şi, în consecinţă, ca eforturile care se cer a fi depuse în această
direcţie să fie mereu sporite.
Bibliografie:
Ardelean, A; Dobrescu, E.M. ; Pisoschi, A. ( 2006), Evaluarea activităţii de cercetare
ştiinţifică, Editura C.H. Beck, Bucureşti
Cristea, S (1996), Managementul organizaţiei şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
Cucoş, C.(2000), Educaţia−dimensiuni cultural şi interculturale, Editura Polirom, Iaşi.
Curaj, A ; Mărcuş, C. ; Petre, M. ; Sigmund, n. (2003 ), Diagnoza orientării către cercetare, în
Revista de politica ştiinţei şi sociometrie, Vol.1, nr 3 /2003, CNCSIS, Editura Mediamira,
Cluj –Napoca.
Davez, K. M.; Gillian, S ( 2001 ), Recent Approaches to the Qualitative Analysis of
Organizational Culture, New York.
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Dumitru, M ; Sturza, C ; Salomia, O ( 2007 ), România −Raport de ţară, Londra 2007,
Ministeru Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Bucureşti.
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Tipuri de jocuri didactice utilizate la clasa
I, in orele de limba romana
Prof. Înv. Primar Patrichi Ana Raluca
Scoala Gimnaziala ,,Miron Costin”, Bacău
În cadrul orelor de limba română am încercat ca pe lângă metodele şi procedeele
utilizate în mod frecvent să introduc şi jocul didactic atât ca metodă cât şi ca procedeu. In
experienta mea am constatat că jocul didactic contribuie la creşterea eficienţei lecţiilor de
limba română şi ce aspecte sunt mai mult influenţate de practicarea lui: volumul şi calitatea
cunoştinţelor; deprinderile de soluţionare rapidă şi corectă; capacitatea de a judeca
problemele; perspicacitatea si creativitatea.
Am încercat să determin fiecare elev să lucreze din proprie iniţiativă, din înţelegerea şi
convingerea necesităţilor de a îndeplini sarcinile de învăţare ce-i revin, de a-şi asuma
răspunderi, iniţiative, de a manifesta voinţa necesară ducerii la bun sfârşit a ceea ce are de
făcut. În selectarea şi aplicarea jocurilor la clasa I am avut în vedere următoarele obiective:
1. să corespundă nivelului de dezvoltare psihică şi pregătirii elevilor din “mica şcolaritate”;
2. să le trezească interesul, fie prin conţinut şi problematica urmărită, fie prin elemente
ludice;
3. să acopere conţinutul programei şcolare de limba română pentru clasa I şi să vizeze
obiectivele instructiv-educative ale studierii acestei discipline în funcţie de conţinuturile
parcurse ;
4. să fie jocuri cât mai variate pentru a le menţine mereu interesul, pentru a preveni
oboseala, plictiseala şi a le lărgi câmpul formativ-educativ.
Interesul elevilor în cadrul jocului este susţinut de întrecere, de dorinţa de a câştiga, de
a obţine rezultate cât mai bune decât ceilalţi sau decât echipa adversă. Majoritatea jocurilor la
limba română sunt statice din punct de vedere fizic, insa, fără a forţa lucrurile, am căutat să
folosesc jocuri dinamice, în care elevii se deplaseaza prin sala de clasă.
Jocul :“LITERA SE PLIMBĂ”
Scopul jocului: sesizarea formării silabelor din două sunete (litere) consoană+
vocală.
Regula jocului: Pornind de la litera din cerc, cu ajutorul vocalelor învăţate, se
formează silabe, apoi cuvinte. Casetele goale vor fi completate de elev. Elevii care vor forma
corect silabele vor primi fanionul de “FRUNTAŞ”.
a= ma
a= na
a= ra
a= ta
e= ne
e= ne
e= re
e= te
i= ni
i=
i=
i= ti
m şi o=
n si
o=
r si
o=
t si
o=
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u=
u=
u=
u=
ă=
ă=
ă=
ă=
â=
â=
â=
â=
Jocul :”MOARA SE-NVÂRTEŞTE”
Scopul jocului: consolidarea noţiunii de cuvânt bisilabic şi a grupurilor de litere ”ge”,
“ce”, “che”, “ghi”.
Regula jocului: copiii rotesc cercul mare (care este mobil) în direcţia săgeţii, până
ajunge în direcţia liniei verticale şi a grupului de litere din cerculeţul fix, colorat (unde
descoperă un cuvânt), procedând la fel până descoperă toate cuvintele.
Activitatea se desfăşoară pe următorul fond muzical:
“ Roata morii se-nvârteşte,/ Ţac, ţac, ţac!
Şi silabe ea rosteşte, / Ţac, ţac, ţac!
Morăriţa le culege, / Ţac, ţac, ţac!
Si apoi cuvinte-drege / Ţac, ţac, ţac!
N.B. Copilul care a rezolvat repede şi bine va primi câte un jeton cu diferite
mori: moară de vânt, moară de apă, moară obişnuită (la alegere).
Jocul :”GĂSEŞTE LOCUL”
Scopul jocului:
- consolidarea deprinderilor de a citi corect, de a ordona cuvintele în propoziţii;
- consolidarea tehnicii de despărţire a cuvintelor în silabe;
- consolidarea deprinderii de a scrie corect propoziţia.
Regula jocului: Jocul se desfăşoară sub formă de întrecere, la tablă, pe două grupe.
1. Sunt scrise două coloane de cuvinte. La semnal, elevii trebuie să le ordoneze după
numărul de silabe (în lanţ).
I.
(rezolvare)
II.
(rezolvare)
cartier
dop
domnitor
lup
vara
vara
ieduţ
timp
copilaş
bătrâni
timp
ieduţ
bunica
bunica
băiat
ursul
dop
cartier
prietenie
băiat
veselie
copilaş
ursul
domnitor
bătrâni
veselie
lup
prietenie
2. Găsiţi locul acestor cuvinte în diferite propoziţii. Câştigă grupa care a ordonat cel mai
repede şi a alcătuit cele mai multe propoziţii.
Jocul: “BASMAUA ÎNNODATĂ”
Scopul jocului: - însuşirea sinonimiei ca fenomen de vocabular (fără teoretizare);
- activizarea vocabularului, îmbogăţirea acestuia.
Regula jocului: Învăţătorul spune un cuvânt şi aruncă o basma înnodată printre elevi.
Cel la care ajunge basmaua trebuie să găsească un sinonim. Dacă este corect, elevul aruncă
basmaua (cu ghinion) mai departe, dacă nu, este depunctat elevul şi “pedepsit” de către
ceilalţi copii (să recite, să dramatizeze, să compună, să execute diferite mişcări, să imite etc.)
Exemplu:
 trist = mâhnit-supărat-posomorât-abătut
 elev = şcolar -……
 tânăr =
 zăpadă =
 gri =
Jocul :” DACĂ NU-I AŞA, CUM E?”
Scopul jocului: însuşirea antonimelor (cuvinte cu formă diferită şi înţeles contrar).
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Regula jocului: Doi câte doi, copiii spun cuvinte, iar celălalt (din pereche) trebuie să
găsească cuvântul cu sens opus. Câştigătorii iarăşi se cuplează câte doi, jocul continuând
până rămâne unul singur, care este şi învingător.
DACĂ NU-I
CUM ESTE ?
DACĂ NU-I
CUM ESTE?
harnic
leneş
înalt
…………….
a răspunde
…………
tare
……………..
curat
…………
duşman
…………….
gol
…………
mic
…………….
simplu
………….
……….
…………….
zi
noapte
afară
……………..
Jocul:” POT ÎNSEMNA ŞI ALTCEVA”
Scopul jocului: sesizarea (fără a teoretiza) omonimia unor cuvinte.
Regula jocului: Un elev spune o propoziţie cu un cuvânt dat, colegul de bancă îi dă
alt sens, într-un alt context. Dacă cei doi copii au găsit soluţii corecte, primesc fanionul
“BANCA DE ONOARE”.
GOL
1. Lacul este gol.
LUNĂ
1…………
2. La meci nu s-a dat nici un gol.
2………….
SOMN 1. …………………………….
MARE
1…………..
2…………………………………
2……………
La fel se poate exemplifica prin propoziţii diferitele sensuri pentru cuvintele: MÂNĂ
/ SOL / SARE / VOI / VII / CAR / GENERAL
Jocul: “TRAISTA CU POVEŞTI”
Scopul jocului: Jocul se foloseşte la formarea propoziţiei din cuvinte (două sau mai
multe) şi utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie(„.”, „?”) la scrierea acestor enunţuri. El
mai poate fi folosit la formarea cuvântului din silabe. Ţinând cont de versurile poeziei, elevii
află noutăţi despre strămoşi, ghiduşii (explicăm, pe înţelesul lor , sensul acestor cuvinte,
dezvoltându-le astfel sentimente de dragoste faţă de strămoşi, portul şi obiceiurile lor).
Regula jocului: Invăţătorul are traista pregătită din timp cu cuvintele necesare şi
semnele de punctuaţie („.”, „?”) pentru alcătuirea propoziţiilor dorite. La început, învăţătorul
le recita poezia şi o memorează împreună cu elevii. În traistă, se vor afla jetoane diferit
colorate, cu cuvintele şi semnele de punctuaţie („.”, „?”) necesare formării propoziţiilor
dorite. Cuvintele se vor scrie cu litera mare şi mică, folosind astfel ambele feţe ale jetoanelor.
Baba

Moşul

avea

găină

cocoş

o

un

.

?

?

nu

Un

baba
moşul
Avea
Găină
Cocoş
O
Elevii care au reuşit să înveţe versurile vor participa la concurs. Deci, după ce recită,
elevul are dreptul să caute în traistă şi să scoată un cuvânt. Aşa se procedează până se termină
toate jetoanele. Jetoanele “nu”, ”?” vor fi ascunse de învăţător, pentru a nu fi descoperite de
elev, şi aduse de învăţător în partea finală a jocului. Elevii se vor afla în faţa clasei cu
jetoanele expuse, învăţătorul cerându-le să le ordoneze după propoziţiile auzite.
1. Baba avea o găină.
2. Moşul avea un cocoş.
3. Moşul avea o găină.
4. Baba avea un cocoş.
Elevii vor fi atenţi la semnele de punctuaţie:
 Litera mare la începutul propoziţiei;
 Semnul “punct” la sfârşit.
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Apoi, învăţătorul, cu dibăcie descoperă că de fapt a mai găsit nişte jetoane,
scoţându-le (“nu” , “Nu”, “?”).
Elevii reuşesc să alcătuiască şi alte propoziţii. Folosindu-se de aceste propoziţii pot
alcătui un text, ţinând cont de povestea cunoscută de ei.

STILURI EDUCATIVE FAMILIALE ŞI
REUŞITA ŞCOLARĂ
Prof. Perţa Elena
Şcoala Gimnazială Păstrăveni- Neamţ
Ca şi în cazul dezvoltării cognitive, numeroase anchete indică o dependenţă a
reuşitei şcolare de un stil parental caracterizat printr-o combinaţie nuanţată şi flexibilă între
afecţiune şi susţinere parentală (încurajări, sfaturi, recompense) a activităţii şcolare a
copilului, pe de o parte, control al acestei activităţi şi exigenţă în evaluarea ei, pe de altă
parte. De altfel, legătura între dezvoltarea cognitivă şi reuşita şcolară este unanim
recunoscută.
Noţiunea de „control” nu se află în raport de contradicţie cu cea de „autonomie”.
Performanţa şcolară pare a fi legată de un control parental uneori omniprezent şi
hiperautoritar corelat cu autonomia instrumentală şi funcţională a copilului. „Jocul” fin între
control şi autonomie este surprins de Rollins şi Thomas1 în conceptul inductive control:
părinţii utilizează diferite metode de persuadare (explicaţii, informaţii în legătură cu efectele
unei acţiuni, etc.), evitând constrângerea explicită, astfel încât copiii au sentimentul de a fi
optat ei înşişi pentru comportamentul dorit de adulţi. După ce trec în revistă un număr
apreciabil de lucrări, cei doi autori concluzionează că acest tip de control (inductiv), dublat de
însuşirea normei de internalitate, de o competenţă instrumentală şi de conformitatea cu
standardele parentale, conduce la un comportament socialmente competent (socially
competent behavior) al copilului, incluzând aici un comportament şcolar caracteristic
situaţiei de succes. Clark asociază reuşita şcolară cu stilul „autorizat” descris de
D.Baumrind, cu alte cuvinte, cu atitudinea încurajatoare a părinţilor, dublată de formularea
unor norme clare şi ferme de conduită în interiorul şi în afara familiei, de supravegherea
strictă a orarului zilnic şi a contractelor cu exteriorul, de dialogul continuu între părinţi şi
copii.
O condiţie importantă a reuşitei şcolare este afecţiunea maternă. Absenţa ei şi, cu atât
mai mult, respingerea maternă influenţează negativ atât reuşita imediată, cât şi rezultatele pe
termen lung. Relaţia afecţiune- reuşită nu este, însă, mecanică. Afecţiunea maternă pare să
conducă mai degrabă la insucces, atunci când este dublată de permisivitate în domeniul
activităţii şcolare: mamele copiilor performeri sunt mai autoritare şi impun mai multe
restricţii decât cele ale copiilor care eşuează şi care le descriu ca permisive, credule, apropiate
şi aprobatoare. Dependenţa performanţei de afecţiunea maternă pare a fi diferenţiată în
funcţie de sexul copilului: dacă în cazul băieţilor ea este clară, fetele care primesc din partea
mamelor cea mai mare afecţiune şi cel mai mare ajutor obţin rezultate şcolare mai slabe. O
analiză în termenii mobilizării materne (şi nu pur şi simplu ai afecţiunii) care stimulează
mobilizarea copilului (fetei) pentru reuşită pare mai pertinentă.
Dacă autoritatea parentală pare indispensabilă unei şcolarităţi reuşite, se pune, în
continuare problema modului în care ea este exercitată: apelând la tehnici de impunere a
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puterii, la sancţiuni care pot merge de la pedepse uşoare la maltratare, sau, dimpotrivă, la
tehnici cu bază afectivă şi la legitimarea ei (autorităţii) prin explicaţii şi dialog.
Stilul educativ al familiei nu influenţează prin el însuşi reuşita. Aceasta din urmă este
produsul unui complex de factori, între care raportul dintre stilul familiei şi stilul şcolii
(cadrului didactic). Bernstein insistă asupra acestui subiect, atunci când analizează raportul
dintre codurile familiale şi codurile şcolare, şi nu este singurul care o face. Dacă este adevărat
că, indiferent de stilul cadrului didactic, copiii proveniţi din familii cu un stil „coeziv”
similar celui „autorizat” al lui Baumrind, obţin rezultatele cele mai bune, la fel de adevărat
este că, pentru orice copil, cu cât este mai mare distanţa dintre stilul şcolii şi stilul familiei, cu
atât notele şcolare sunt mai mici. Atitudinile şi performanţele şcolare depind în acelaşi timp
de structurile familiale şi de cele şcolare: dacă definim ca „democratice” structurile care
permit copiluli un grad înalt de participare la luarea deciziilor, este incontestabil că modelele
familiale şi şcolare democratice măresc gradul de autonomie de care dau dovadă adolescenţii,
corelându-se cu atitudini pozitive faţă de şcoală şi cu un traseu şcolar mai lung. Totuşi
(contrar opiniilor lui Bernstein) structurile şcolare democratice par să aibă efecte mai mari
asupra copiilor proveniţi din familii cu un stil mai puţin participativ.
„Dacă familia şi şcoala pot fi considerate ca reţele de interdependenţă structurate în
forme de relaţii sociale specifice, atunci eşecul şi reuşita şcolare pot fi înţelese ca rezultate
ale unei contradicţii mai mici sau mai mari, ale unui grad mai mic sau mai mare de
disonanţă sau de consonanţă a formelor de relaţii sociale ce caracterizează cele două reţele
de interdependenţă.
Ceeea ce se poate afirma cu certitudine este că mediul familial are o importanţă
considerabilă în dezvoltatrea copilului şi în reuşita sa şcolară.
Evaluând mediul familial prin caracteristici culturale şi sociale (Q.I. al mamei, trăsăturile de
personalitate ale acesteia, adaptarea sa socială şi familială, atitudinile sale educative) şi prin
stilul educativ (caracteristici ale interacţiunilor educative mamă-copil) Pourtois afirmă că
familia (mama, de fapt) este responsabilă direct de 70,63% din variaţia în dezvoltarea
intelectuală a copilului de 7 ani şi de 13,63% din variaţia achiziţiilor şcolare; impactul asupra
performanţelor şcolare este , însă, în realitate, mult mai mare, întrucât el se exercită şi
indirect.

„METODA INTERACTIVĂ- PRIETENA
COPIILOR”
Ed.Pisaltu Cecilia
Grădiniţa cu P. P. nr. 12, Huşi-Vaslui
Metodele interactive de grup acţionează asupra modului de gândire şi de manifestare a
copilului. Aplicarea lor trebuie făcută sub forma unui joc cu reguli. Prezentate astfel, ele
atrag copiii în activitate, spre învăţare activă, spre cooperare, îi determină să se consulte în
grup pentru luarea deciziilor şi se previn sau se aplanează conflictele.
Contribuind la : predarea şi învăţarea cunoştinţelor, la fixarea, consolidarea şi
evaluarea acestora, metodele interactive se prezintă ca jocuri distractive de cooperare şi de
învăţare.Ele determină preşcolarul să rămână atent, cu interes sporit şi curiozitete la
activitate, îşi foloseşte imaginaţia, memoria, puterea de anticipare.
Prezint cu exemplificări cateva metode dintre cele 60 scrise în ghidul
metodic”Metode interactive de grup”, Editura Arves, 2002 pe care le-am folosit cu succes la
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grupă atât la nivelul I cât şi la nivelul II. Metoda „Explozia Stelară” , este o metodă a
creativităţii în munca de explorare a unui subiect, care conduce investigaţia copiilor în cinci
direcţii precise, determinate de întrebări. Munca se desfăşoară într-o atmosferă de relaxare a
lor.
Această metodă propune formularea de întrebării şi realizarea de conexiuni între
ideile descoperite pe această cale de copii, în grup- prin interacţiune şi individual, pentru
rezolvarea unei probleme.
Metoda „Exlpozia Stelară”, am aplicat-o cu succes în cadrul activităţii integrate având ca
temă „Flori pentru politeţe”. Activitatea integrată a făcut parte din tema anuală „Cine sunt,
suntem?” din cadrul proiectului „Eu sunt Măria sa , copilul”. Ca activităţi integrate:
DLC(educarea limbajului) formă de realizare –memorizare şi DEC(activitate artisticoplastică) forme de realizare: desen, modelaj.
Activitatea a debutat cu observarea de către copiii a „mapei şcolarului” unde stăteau ascunse
surprizele zilei. La devoalarea unei surprizei, copiii au costatat că în mapă sunt şi cărţi şi
caiete iar coperţile erau „pline de flori cu multe culori”,.
În interiorul unei cărţi educatoarea a găsit două tablouri care au constituit suportul
pentru memorizare poeziei „Mulţumesc „ de Gh. Zarafu. Prin forţele lor propii, copiii au
reuşit să memoreze poezia, au înţeles ce înseamnă să fii politicos iar spre finalul activităţii au
modelat, desenat daruri pentru Andrei ( copilul politicos ) integrând astfel activitatea
plastică. Lucrările au fost expuse pe panouri şi evaluate folosind metoda „Turul galeriei”
după care au revenit în cadrul activităţii de educare a limbajului . Aplicând metoda „Explozia
Stelară”, numită de copii „Jocul Steluţelor”, copii au demonstrat că au înţeles conţinutul
poeziei, în care cel solicitat avea ca sarcină să formuleze o întrebare respectând cuvântul
scris pe steluţă.
Exemplific în continuare întrebarile şi prezint schematic direcţiile de investigare:
CINE?
Cine se-ndrepta spre grădiniţă?
Cine venea di urma ei?
UNDE?
Unde mergea grăbătă fetiţa?
Unde a căzut fetiţa?
Unde era pietroiul?
CÂND?
Când alerga să nu întârzie?
DE CE ?
De ce a căzut?
CE?
Ce i s-antâmplat când a căzut?
Ce-i spune lui Andrei?
Prezint o altă metodă interactivă de grup, Metoda piramidei/ diamantului , ca metodă de
consolidarea şi evaluare a cunoştinţelor copiilor. Acestă metodă am aplicat-o atât la nivelul I
(grupa mijlocie) cât şi la nivelul II.
Astfel, în cadrul activităţii integrate ”Plecăm în călătorie” DŞ / DOS (cunoaşterea mediului /
activitate practică), activitate care a făcut parte din tema anuală „CUM ESTE, A FOST ŞI VA
FII PE ACEST PĂMÂNT”cu tema săptămânală „Cu ce putem călătorii”. În cadrul activităţii
practice, copiii au avut de realizat trei talouri cu locurile pe unde circulă mijloacele de
locomoţie învăţate. Ţin să menţionez că activitatea desfăşurată a fost focalizată pe domeniul
experienţial, cunoaşterea mediului.
Demersul didactic a început cu activitatea practică unde copiii, împărţiţi în trei grupuri, au
realizat tema propusă: unii au realizat tabloul ce reprezenta pământul prin: lipire de străzi cu
borduri şi treceri pentru pietoni, şine de cale ferată; altii au realizat tabloul ce reprezenta
marea (apa) prin lipire de valuri şi pescăruşi şi ultimul grup a realizat tabloul ce reprezenta
aerul-cerul cu soare, nori şi păsări. Atenţia lor a fost îndreptată şi spre locul unde se va
desfăşura jocul didactic: „Cu ce călătorim”
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În cadrul acestei activităţi am urmărit ca toţi copiii să recunoscă mijloacele de
locomoţie care circulă pe : apă, aer şi pe uscat, raportându-le la imaginea corespunzătoare şi
aşezându-le corect în tablourile realizate în cadrul activităţii practice. Acest activitate a
îmbrăcat mai multe variante, aplicând într-o variantă de joc metoda Diamantului, „Jocul cu
pătrăţele colorate” cum l-au numit copii. La finalul jocului a primit numele de
„Diamantul călătoriei”. Menţionez că această metodă am aplicat-o spre finalul jocului, în
obţinerea performanţei, când copii au avut ca sarcină să ghicească corect mijlocul de
locomoţie, alţi copii au avut ca sarcină să aleagă desenul , pictura cea mai reuşită din lucrările
lor propii, care ilustra răspunsul corect şi să-l aşeze în suportul pentru diamant.
Activitatea s-a încheiat cu „Jocul prieteniei” sub formă de concurs, sarcina copiilor să
reconstituie imaginile ce reprezinta diferite mijloace de transport şi locomoţie sub formă de
puzzlu-ri, într-o unitate de timp stabilită de educatoare. S-a desemnat câştigătorul jocului.
Copiii au fost atenţi la educatoare, au ascultat ghicitorile, au dat răspunsurile corecte şi
au completat tabloul în ordinea dezlegării lor, pornind de la vârful diamantului.
Sper că
aceste teme prezentate vor veni în ajutorul celor care lucrează cu preşcolari şi vor fi modele
de bună practică în propia activitate de la clasă.

Imaginile de mai sus reprezintă schema celor două metode aplicate în cadrul activităţilor
prezentate.

Modalităţii şi mijloace de evaluare a
cunoştinţelor din cadrul diferitelor proiecte
tematice:
“ Daruri de primăvară”
Ed. Pisaltu Cecilia
Grădiniţa cu P.P. Nr. 12,Huşi
Perioada de preşcolaritate este considerată ca o etapă de mare şi vie curiozitate. Este
perioada de “foame intelectuală” sau perioada “de ce-urilor”.Copilul doreşte să ştie totul
despre tot ceea ce îl înconjoară.
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Proiectul tematic ‟‟Poveste de primăvară‟‟ a fost parcurs de copiii grupei mari alături
de doamna educatoare Pisaltu Cecilia, ce a prilejuit organizarea de activităţi deosebite de
plăcute atractive şi utile pentru copii.
Evaluarea lui a avut ca temă săptămânală : Daruri pentru primăvară , şi a antrenat
toţi copiii , a incitat creativitatea educatoarei solicitand din partea lor o mai mare atenţie.
Astfel produsele activităţilor artistice desfăşurate cu ei (desen, pictură, activităţi practice) au
constituit un prilej de pregătire cu mult patos a „‟accesoriilor‟‟ pentru “ROCHITA
PRIMAVERII‟‟ dăruită de copii pentru toate bucuriile prilejuite de sosirea acesteia. Părinţii
copiilor, cadrele didactice din unitatea noastră dar şi din judeţul nostru care ne-au vizitat cu
ocazia deşfăşurării în grădiniţa a activităţii metodice , Cercul directoarelor din judeţul nostru,
au rămas impresionaţe de rezultatul muncii noastre , au filmat , au făcut poze lângă acest
produs care troneaza si astăzi la expoziţie, încarcată cu rândunele în zbor, narcise, buburuze,
omiduţe, legume timpurii, fluturasi cu aripioare multe culori si modele.
Evaluarea proiectului
a culminat cu activitatea interactivă „‟TABLOU DE
PRIMĂVARĂ‟‟ formă de ralizare joc didactic, activitate ce a făcut parte din domeniul
experienţial DOMENIUL ŞTIINŢĂ. Strategiile abordate de educatoare în jocul matematic
au evidenţiat pe lângă cunoştinţele matematice achiziţionate si diverse
comportamente(verbale, socio-afective).
Pregătirea sălii de grupă, modul de intrare a copiilor, aranjarea acestora pe pernuţe
(asezate ca la picnic pe iarbă verde ) , surprizele care stăteau ascunse în” Cutia cu surprise”
modul de prezentare a obiectivelor, de deschidere a activităţii (probe practice cu fetiţe şi
băieţi care au fost aşezaţi în diferite poziţii pentru a permite număratul, raportări la cantitate,
număratul ordinal- realizând astfel reactualizare de cunoştinţe), toate acestea împreună cu
disponibilitetea educatoarei, au creat o atmosfera distinsă , plăcută cu promisiuni de
participare activă a copiilor.
La devoalarea surprizei copiii au constatat că de fapt tabloul era cunoscut de când a
fost realizat de educatoare ,dar au aflat ca nu era gata si că împreună trebuia să găsească
soluţii pentru a-l termina si abia dupa accea putea fi dăruit PRIMĂVERII.
Entuziasmaţi, au prezentat cu dezinvoltură casa cu doua geamuri , au descoperit 3 lalele în
faţa casei, restul fiind rupte, grădina de legume cu straturile goale (doar trei salate), cer fără
nici un nor, înviorat de cele trei rândunele zburând în îndepartare, o şosea singuratică cu o
maşină abia zărindu-se, un cuib aşezat în vârful unui stâlp cu doi pui golaşi de barza, o baltă
liniştită în apropiere.
Surpriza cea mare care de fapt a dat soluţii participative copiilor, a fost descoperirea
grupurilor asezate în faţa tablourilor (furnici, buburuze, cepe, ridichi, rândunele, nori
,masinuţe, lalele, fluturi, berze ). Curiozitatea au provocat-o florile de măr si lalelele ce
înconjurau marginea tabloului care erau prinde în bolduri şi parcă ascundeau ceva. Intervenţia
educatoarei a venit în întâmpinarea copiilor care au înţeles ca sunt solicitati să o ajute, doar
că ei trebuie să respecte niste reguli uşoare. Astfel întorcand doar o floare preferată şi
executând tot ce citeste doamna au si rezolvat o sarcină din tablou. Siguranţa de a participa
fară teamă a fost asigurată din tonul, disponibilitatea afişată de educatoare dar si de claritatea
întrebărilor concepute accesibil(grade diferite de dificultate).
Modul cum au fost adresate întrebările au permis interfereţa cu alte cunoştinţe
dobândite în prealabil şi chiar legături cu viaţa practică. Astfel ca într-o unitate de timp
accesibilă toţii copiii au reuşit să participe direct, individual sau în calitate de prieten,
contribuind în final la rezolvarea tuturor sarcinilor ce au condus la finalizarea tabloului. Prin
forţele lor au reuşit să aducă lalele rupte în număr de două, să aşeze pe sârmă atâtea rândunele
câte geamuri are casa, atâţia nori pe cer câte degete are un copil la mâna dreaptă, atâtea
maşini pe şosea câte urechi are tata, atâtea floricele în pom câte degete are copilul la mâna
stângă, atâtea berze pe baltă câţi părinţi au cei doi pui din cuib, atâtea cepe câte salate sunt,
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atâţia fluturi câte lalele, atâtea furnici câte roţi are o masină, atâtea buburuze câţi iezi are
capra din poveste etc.
Dupa fiecare extragere, restul grupei avea de îndeplinit o altă sarcina: să şoptească
educatoarei răspunsul correct fără să audă ceilalţi copii...
Dupa terminarea tabloului a urmat un joc rapid „‟CE NUMĂR AI VREA SĂ FII‟‟ în
care cel solicitat trebuia să-şi aleagă un număr iar prietenul său să-i spună vecinii .
Ca ultimă sarcină de joc a fost crearea de probleme după tabloul realizat (feet-back).
La finalul activităţii a urmat aprecierea copiilor de către educatoare, după care copii
au prezentat două jocuri muzicale distractive: Telefonul fără fir şi Andabalanda.
Rezultatul completării fişelor individuale dar şi modul cum s-au prezentat copii la
activitate mi-a umplut sufletul de bucurie si satisfacţie si m-a făcut să înţeleg că: ”dacă vrei
să faci lucruri mari nu trebuie să fii un geniu ,nu trebuie să fii deasupra oamenilor, trebuie să
fii cu ei”
Montesquien
Îmaginea reprezintă “Rochiţa Primăverii” realizătă de copiii în cadrul activităţilor artisticoplastice şi practice.

APLICAREA UNOR METODE DE
GÂNDIRE CRITICĂ ÎN CICLUL
PRIMAR
Prof. Stoicescu Elisabeta , Şcoala Gimnazială
Nr.3 Slobozia, Ialomiţa
Prof. Neculae Ion , Şcoala Gimnazială Nr.3
Slobozia, Ialomiţa
Începând cu anul şcolar 1998/1999 o reformă profundă şi accelerată a fost pusă în
aplicare în întregul învăţământ românesc, iar evoluţia politică ulterioară, integrarea României
în Uniunea Europeană, a determinat corelarea politicilor educaţionale româneşti cu cele
europene.
Învăţământul primar este un teren propice de încercare a noului, de afirmare a
originalităţii şi creativităţii didactice ca legitate firească, impusă de evoluţia învăţământului
modern şi a societăţii noi, iar învăţătorii sunt adevăraţii protagonişti ai unor transformări de
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substanţă, ei sunt agenţii care realizează în mod punctual înnoirile sau inovaţiile ce au loc zi
de zi în activităţile de bază ale şcolii, cea didactică şi educaţională.
În fond, ce trebuie să facă un învăţător ?
Primul pas pe care trebuie să-l facă este să conştientizeze evoluţia aşteptărilor şi
exigenţelor actuale ale şcolii, să aibă o imagine clară asupra actualelor opţiuni şi priorităţi ale
societăţii noastre în materie de instrucţie şi educaţie. Fără o cunoaştere clară a imperativelor
actuale şi o deschisă adeziune la cursul nou al evenimentelor din învăţământ, angajamentele
şi eforturile pot să întârzie sau să nu aibă efectele dorite.
Un învăţător modern în gândire şi eficient în acţiune nu poate să nu se informeze în
mod constant în legătură cu ceea ce este nou în sfera de acţiune a profesiunii sale, el nu îşi
poate permite ca activitatea lui să fie marcată de dogmatism, de şablonism, de rămânere în
urmă, de o nefastă cădere în rutină. Beneficiind de o viziune modernă asupra învăţământului
pe care îl deserveşte cu competenţă şi dăruire, el trebuie să-şi asume răspunderea
schimbărilor pe care le poate iniţia şi introduce în propria sa activitate cu elevii şi în relaţiile
cu părinţii acestora, ori cu alţi parteneri/ factori educaţionali.
Astfel, învăţătorul trebuie să abordeze conţinuturile învăţării pe de o parte, din
perspectiva experienţei anterioare a elevilor şi a vieţii de zi cu zi a acestora şi, pe de altă
parte, din perspectiva stilurilor diferite de învăţare.
Conţinuturile învăţării în şcoală trebuie privite sub trei aspecte :
a) ele sunt conţinuturi ale unui obiect de studiu care, la rândul său, reprezintă varianta
didactică a unui domeniu al cunoaşterii ;
b) ele implică un corpus de concepte (fără de care nu se poate învăţa un anumit conţinut) ;
c) toate conţinuturile sunt mai mult sau mai puţin interdependente (pentru a putea înţelege un
conţinut este nevoie să-l punem în relaţii cu alte conţinuturi, fie că fac sau nu parte din acelaşi
domeniu al cunoaşterii).
Conţinuturile învăţării trebuie înţelese ca moduri de a gândi pentru că, dacă abordarea
lor va continua să fie înţeleasă mai mult ca un exerciţiu de « acoperire », de « parcurgere » a
unor secvenţe de instruire, decât ca un mod de gândire, ca un sistem de a raţiona, nu se vor
pune bazele formării unor structuri intelectuale coerente, durabile şi flexibile.
O schimbare în mintea, în inima şi în voinţa proprie, personală, de cugetare, este o
problemă de autointerogaţie, de autocritică, în sensul că fiecare învăţător are destule întrebări
a-şi pune sie însuşi, întrebări cu privire la poziţia sa, la misiunile sale, la sarcinile şi practicile
şcolare.
În prezent, are loc un amplu proces de perfecţionare a metodelor de predare şi
învăţare care se desfăşoară în două direcţii : perfecţionarea metodelor tradiţionale în sensul
adaptării la noul conţinut, la noile condiţii – şi o a doua direcţie – introducerea de metode,
procedee şi tehnici noi care să răspundă mai bine cerinţelor învăţământului formativ. În acest
sens, o metodă considerată iniţial tradiţională poate dobândi caracteristici care să o plaseze în
contextul modernităţii.
Alegerea corectă a metodelor de învăţare porneşte de la stabilirea obiectivelor
operaţionale care pot fi informative ( “ce va şti elevul la sfârşitul activităţii didactice ”) sau
formative (“ ce va şti elevul să facă la sfârşitul activităţii didactice ”) sau de la distincţia
dintre conţinutul informativ (informaţii, teorii) şi conţinutul formativ al învăţării ( abilităţi,
deprinderi, priceperi, capacităţi etc.)
Obiectivele, ca şi conţinutul învăţării, pun elevul în situaţii psihologice diferite de câte
ori diferă, în sensul arătat. În aceste situaţii, elevului îi vor fi solicitate preponderent
participarea activă – când obiectivele şi conţinutul sunt formative şi participarea pasivă (
redusă la ascultare sau o singură “ exersare ” tip) – când obiectivele şi conţinutul sunt
informative.
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Aceleaşi criterii pot fi utilizate şi pentru a clasifica metodele de învăţare care, în funcţie de
obiective şi conţinut , sunt :
a) metode informative – potrivite pentru a atinge obiectivele informative şi de a
învăţa temeinic conţinuturi de acelaşi fel ;
b) metode formative - potrivite pentru a atinge obiectivele formative şi de a
învăţa temeinic conţinuturi adecvate.
În funcţie de psihilogia celui care învaţă, metodele vor fi:
a) metode neparticipative (sau „pasive”) – acele metode „centrate pe cel care
predă” şi care stimulează proponderent doar capacitatea de memeorare a
elevului;
b) metode participative (sau „active”) – acele metode „centrate pe cel care
învaţă” şi care îi solicită intens gândirea, imaginaţia, voinţa, experienţa,
capacităţile de comunicare.
Desigur, în practică niciodată metodele de învătare nu vor fi absolut informative,
absolut formative, absolut neparticipative sau absolut participative. Totuşi, „accentele
principale” sunt esenţiale şi este de dorit ca:
- ori de câte ori obiectivele urmărite sunt formative, utilizaţi metode formativparticipative;
- ori de câte ori obiectivele urmărite sunt informative, utilizaţi metode
informative!
Metodologia didactică este domeniul cel mai deschis înnoirilor, metodele având o
sensibilitate deosebită la adaptarea la condiţii noi. Înnoirea metodologiei pune accent pe
promovarea metodelor care conduc la formarea capacitătilor de autoinstruire, ce permit
achiziţionarea şi prelucrarea independentă a informaţiilor. Metodele moderne au tendinţa de a
se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, antrenând elevii în activităţi de
investigare şi de cercetare directă a fenomenelor.
O îmbinare a tradiţionalului cu modernul, o deschidere spre a folosi cât mai des şi în
cât mai multe variante metodele alternative de evaluare, o efervescenţă mintală a învăţătorilor
asupra formelor de organizare a activităţii reprezintă una din căile prin care se manifestă mai
multă dorinţă de nou.
Iată câteva exemple de folosire a metodelor de gândire critică la ciclul primar, în
anumite momente ale lecţiei :
• Exerciţiu de spargere a gheţii – Metoda “Ciorchinelui” , clasa I
Folosind jetoane/ ilustraţii, elevii realizează următoarea schemă :
Viaţa animalelor
sălbatice

Jocuri de
iarnă
Sărbători
de iarnă

Fenomene ale
naturii

Meniul unei zile
de sărbătoare
Cum

Crăciun /
Anul Nou

***
***
*
Cum ne
îmbrăcăm ?

Imbrăcăminte /
Încălţăminte

Activităţi ale
oamenilor

• Metoda “Cubul” - Matematică, clasa a II-a, “Numerele naturale de la 100 la
1000”
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(Colectivul de elevi este împărţit în 6 grupe)
Se dă următoarea figură :

• 253
• 467

• 340
• 100

• 781
• 509
cubului

• 462
• 998
• 700

Fiecare grupă va primi o schemă ca cea de mai sus şi o sarcină potrivit feţelor
( descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează) :
Grupa I – descrie – “Citeşte numerele din figurile geometrice şi scrie-le cu litere.

”
Grupa a II-a – compară – “Care este cel mai mare număr ? Care este cel mai mic
număr ? Compară numerele care au aceeaşi cifră a sutelor. ”
Grupa a III-a – analizează – “Ce numere sunt doar în cerc ? Ce numere sunt doar
în pătrat ? Ce fel de numere sunt cele care aparţin numai pătratului? Dar cele care aparţin
numai cercului ? ”
Grupa a IV-a – asociază – “Care numere aparţin ambelor figuri geometrice?
Descompune în sute, zeci şi unităţi fiecare număr.”
Grupa a V-a – aplică – “Scrie crescător şi descrescător numerele date. Scrie
predecesorii şi succesorii numerelor comune cercului şi pătratului.”
Grupa a VI-a – argumentează – “Arată prin ce se aseamănă şi prin ce se
deosebesc aceste numere.”
Raportorul fiecărei grupe va prezenta în faţa clasei modalitatea de rezolvare a
sarcinii. Elevii vor urmări şi vor spune dacă sunt pro sau contra, motivând afirmaţia făcută.
Aceeaşi metodă – “Cubul”- Cunoaşterea mediului, clasa a II-a, “Animale
domestice şi sălbatice”:
Grupa I – descrie – “Descrieţi vaca şi iepurele într-un eseu cu titlul
« Pretutindeni trăiesc animale », urmărind : mediul de viaţă, mărimea, modul de hrănire,
importanţa fiecăruia.”
Grupa a II-a – compară – “Spuneţi prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc
vaca şi iepurele. ”
Grupa a III-a – asociază – “Care sunt foloasele pe care le are omul de la vacă/
iepure. Ce urmări ar avea în natură dispariţia animalelor erbivore? ” (problematizare) .
Grupa a IV-a – analizează – “Analizează alcătuirea corpului fiecărui animal, cu
detalieri la nivelul
capului .”
Grupa a V-a – aplică – “Ce poate face omul din blănurile de iepuri şi din pieile
bovinelor ? ”
Grupa a VI-a – argumentează – “Motivează pro sau contra următoarele
afirmaţii :
• Vânarea iepurilor este/ nu este binevenită
• Laptele este/ nu este un aliment de bază pentru copii ”
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Forma finală a activităţii fiecărei grupe se prezintă întregului colectiv de elevi.
Se fac eventuale completări, îmbunătăţiri.
Metoda “ Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat ” - Cunoaşterea mediului, clasa a IIIa, “Rolul rădăcinii şi al tulpinii ” :
1. Elevii sunt organizaţi în perechi şi li se cere să facă o listă cu tot ceea ce ştiu
despre rădăcină şi tulpină ;
2. Învăţătorul notează în tabel informaţiile pe care le au elevii, în coloana
“Ştiu ” ;
3. Tot în perechi, elevii vor elabora o listă de întrebări despre ceea ce nu ştiu, dar
ar vrea să afle în legătură cu rădăcina şi tulpina ;
4. Învăţătorul va scrie în a doua coloană , “Vreau să ştiu ”, întrebările formulate,
după o selecţie prealabilă făcută cu ajutorul elevilor ;
5. Elevii citesc individual textul suport din manual şi consultă atlasul botanic ;
6. După ce au terminat elevii, se revine asupra întrebărilor formulate şi se trec
răspunsurile în coloana “Am învăţat”.
Pentru întrebările care nu şi-au găsit răspunsurile, elevii sunt îndrumaţi să
folosească enciclopedia “ Larousse – Plante ” şi volumul “Aceste uimitoare plante şi
animale ”, de Tudor Opriş.
Aceeaşi metodă – “Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat ” - Geografie, clasa a IV-a,
“ Munţii Carpaţi ” :
Pentru etapa “Ştiu ” se foloseşte un braistorming ( individual, în perechi, cu
întregul grup):
a) se cere elevilor să scrie pe caiet tot ce ştiu sau cred că ştiu despre munţi ;
b) elevii discută în perechi şi completează lista ;
c) se scriu la tablă noţiunile raportate de un reprezentant al perechii ;
d) conversaţia edificatoare asupra unor noţiuni cheie care apar sau nu în lista
propusă de copii ( înălţime, reprezentare pe hartă – culori convenţionale, flora şi fauna
specifice).
Etapa “Vreau să ştiu ” presupune formularea unor întrebări care apar prin
evidenţierea punctelor de vedere diferite apărute ca rezultat al braistormingului sau
categorizărilor. Rolul acestor întrebări este de a orienta şi personaliza actul lecturii.
Pentru a răspunde la întrebările puse, clasa este împărţită în grupuri de câte 4
elevi care citesc textul suport “Munţii Carpaţi », organizat astfel : I – Aşezare, II – Unităţi
componente, III – Formare, IV – Resurse. Fiecare elev din grupă alege una din cele 4 părţi ale
textului şi descoperă, apoi raportează grupului ceea ce a aflat.
Etapa “Am învăţat ” se realizează prin completare la tablă şi în caiete a
cunoştinţelor nou însuşite, prin participarea tuturor elevilor, aceştia fiind parteneri activi ai
învăţătorului în procesul de predare, rolul cadrului didactic fiind doar de a interveni cu unele
explicaţii.
Bibliografie :
Mariana Pintilie – “Metode moderne de învăţare-evaluare” , Ed. Eurodidact, 2003
Gabriela Bratu – “Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar”,
Ed. Humanitas Educational, 2004
Ioan Nicola – “Tratat de pedagogie şcolară ”, Ed. Aramis, 2002
Ioan Cerghit – “ Metode de învăţământ ” , E.D.P., 1995
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TENDINŢE ÎN PREDAREA –
ÎNVĂŢAREA ISTORIEI
LA NIVEL EUROPEAN
Înv. Cristina Tăbăcaru
Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Vaslui
Cunoaşterea şi înţelegerea istoriei permite atât elevilor cât şi cadrelor didactice să
înveţe mai multe despre patrimoniul cultural şi istoria propriei ţări, de a reflecta asupra
valorilor naţionale şi a originilor culturii naţionale.
Modul în care istoria este predată şi învăţată în şcoală influenţează cunoştinţele,
înţelegerea şi percepţia pe care elevii le dobândesc atât asupra propriei lor ţări, cât şi asupra
celorlalte. Toţi tinerii din Europa au şansa de a descoperi evoluţia unor regiuni şi a unor ţări
diferite de cele proprii.
Istoria este o disciplină ştiinţifică ce oferă în mod intrinsec cunoştinţe şi aptitudini
valoroase: dezvoltarea unei perspective şi a unei percepţii istorice. De asemenea, prin studiul
istoriei se asigură dobândirea cunoştinţelor, a percepţiei şi a aptitudinilor istorice ca un mijloc
de atingere a altor finalităţi: socializarea, pregătirea pentru statutul de cetăţean, o mai bună
percepţie internaţională – un punct de vedere instrumentalist asupra istoriei ca un ingredient
esenţial în atingerea altor scopuri importante ale educaţiei.
Viziunea asupra istoriei predate în şcoală, pe care a afirmat-o Consiliul Europei de-a
lungul anilor, cuprinde o anumită interpretare. Ea acceptă existenţa unor modalităţi diverse de
a preda istoria în şcolile din Europa. Educaţia, mai mult ca oricare domeniu al cooperării
europene, cunoaşte o diversificare şi este un domeniu în care identitatea naţională şi
suveranitatea de stat sunt exprimate cu deosebită putere, iar această diversitate constituie deja
un patrimoniu şi o moştenire comune. Acceptarea acestei diversităţi este un aspect de seamă
al cunoaşterii Europei, dar reprezintă, de asemenea, un aspect fundamental al naţiunilor
moderne care a modificat diferitele modalităţi de abordare ale istoriei naţionale.
Acceptarea diversităţii şi încurajarea viziunii interdisciplinare constituie esenţa
activităţii Consiliului Europei privind predarea istoriei, alături de:
■ accentuarea învăţării active de către elevi pe baza unei varietăţi de izvoare istorice
şi cultivarea deprinderilor lor critice;
■ abordarea conţinutului curriculum-ului de istorie în funcţie de:
- credinţa că istoria naţională nu este sinonimă cu istoria naţionalistă şi că
istoria nu ar trebui să încurajeze atitudini înguste, şovine, intolerante ori să conducă la
sentimente de superioritate etnică, naţională sau rasială;
- concepţia că istoria şi dimensiunea sa europeană ar trebui să constituie o
parte fundamentală a educaţiei în şcoală. Nu poate fi vorba despre a impune o
versiune unanim acceptată a istoriei Europei, deşi există unele subiecte comune
studiate în unele state din Europa;
■ Consiliul Europei a recunoscut din ce în ce mai mult contribuţia pe care o pot aduce
activităţile din afara şcolii la actul formal al predării-învăţării, cu precădere prin intermediul
schimbului şi legăturilor dintre şcoli.
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■ S-a recomandat, întotdeauna, ca elevii să studieze istoria modernă şi contemporană
şi această concepţie a fost întărită de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei care
a solicitat adoptarea unor tehnici adecvate de predare a istoriei moderne astfel încât elevii să
fie gata să practice democraţia. S-a încercat să se analizeze diferite modalităţi de a se prezenta
în clasă evenimente controversate şi dureroase din istoria recentă.
”Critica surselor istorice reprezintă alfabetul istoriei, abordarea istoriei se face din
perspective multiple, principiul cronologic nu exclude o abordare flexibilă a trecutului în
logica timpului istoric, diversitatea trebuie abordată în toate formele sale de expresie,
demersul didactic presupune realizarea unor abordări comparative, dimensiunea de gen este o
parte a didacticii, educaţia pentru drepturile omului reprezintă o prioritate”.
Mai presus de orice, conceptul privind predarea şi învăţarea istoriei în şcoală are un
scop civic foarte clar. Acesta transpare din titlurile şi concluziile numeroaselor reuniuni la
care au participat experţi, inclusiv istorici, la care s-au propus anumite criterii privind
curriculum-ul, manualele şi practica profesorilor. Astfel:
• Respectă acestea adevărul istoric?
• Sprijină ele instituţiile democratice?
• Promovează drepturile omului, toleranţa, înţelegerea şi abordarea interdisciplinară?
• Dezvoltă gândirea critică şi capacitatea de a recunoaşte prejudecăţi şi stereotipuri?
• Încurajează ele atitudini precum: viziunea largă, acceptarea diversităţii, empatia şi
curajul civic?
Istoria este predată, de obicei, în şcoli în scopul cultivării valorilor civice cât şi pentru
interesul său intrinsec şi valoarea sa ca metodă a cunoaşterii.
Predarea istoriei are ca obiective:
● educarea unor cetăţeni responsabili şi implicaţi activ în viaţa politică şi în cultivarea
respectului pentru diferenţele între popoare, fiind bazate pe afirmarea identităţii naţionale şi a
principiilor toleranţei;
● promovarea valorilor fundamentale, precum: toleranţa, înţelegerea reciprocă,
drepturile omului şi democraţia;
● dezvoltarea capacităţii intelectuale de a analiza şi a interpreta informaţia istorică în
mod critic şi responsabil, pe calea dialogului, prin aflarea dovezilor istorice şi prin dezbaterea
deschisă, care să aibă la bază perspective multiple asupra istoriei, cu precădere în ceea ce
priveşte aspectele controversate şi sensibile;
● afirmarea propriei identităţi, individuale şi colective, prin cunoaşterea moştenirii
istorice comune în aspectele sale locale, naţionale, regionale, europene şi globale etc.
Studiul istoriei trebuie să aibă in vedere :
● caracterul umanistic al învăţământului;
● accesibilitatea materiilor abordate, a tehnicilor de predare /învăţare /evaluare;
● adaptibilitatea elevilor la gândirea istorică şi la fenomenele istorice contemporane;
● creativitatea;
● diversitatea (materiilor, tehnicilor);
● caracterul democratic al învăţământului, flexibilitatea, deschiderea pentru formare
şi dezvoltare.
Ca ştiinţă, istoria oferă cunoaşterea faptelor, fenomenelor şi proceselor din diferite
epoci istorice, înţelegerea şi explicarea acestora conform adevărului istoric în mod didactic.
Astfel, apare legătura indisolubilă între istorie ca ştiinţă şi istorie ca obiect de învăţământ.
Roadele muncii didactice depind în mare măsură de alegerea şi folosirea metodelor şi
procedeelor de predare – învăţare. Acest lucru este hotărâtor la clasele mici unde nivelul de
cunoştinţe ridicat sau scăzut al elevilor se explică prin priceperea şi dibăcia didactică a
învăţătorului. Metodele de învăţământ sunt căi folosite de către cadrele didactice în munca cu
elevii pentru realizarea obiectivelor instructiv – educative ale şcolii.
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În acest sens pot fi utilizate ca metode: expunerea sistematică a cunoştinţelor povestire şi explicaţie - conversaţie, demonstraţie, comparaţie, problematizare, învăţare
euristică, instruire programată sau învăţare prin stimulare, modelare didactică, studiul de caz,
algoritmizare, asaltul de idei sau metoda evaluării amânate, joc de rol, precum şi o serie de
metode specifice gândirii critice, portofoliul, proiectul.
Folosind oricare metodă de predare–învăţare, învăţătorul doreşte în mod deosebit
învăţarea conştientă a istoriei, formarea unor deprinderi, comportamente şi atitudini deosebite
de dragoste, respect faţă de trecutul ţării, de eroii neamului.
Un rol deosebit îl au tablourile, ilustraţiile, fotografiile, fotomontajele, obiectele în
volum, proiecţiile luminoase, desenele care constituie materialul intuitiv. De un real folos
sunt şi CD-urile didactice difuzate în şcoală. Folosirea pe scară largă a mijloacelor audiovizuale ajută la înţelegerea mai precisă a tuturor fenomenelor, întrucât ele pot fi urmărite în
cadrul lor natural, pe spaţii întinse şi în strânsă interdependenţă. Observarea în natură şi în
activitatea oamenilor constituie un mijloc principal de cunoaştere, un rol deosebit avându-l
identificarea de corespondenţe între elemente observate direct şi indirect
Noua abordare a istoriei ţine cont de psihologia elevilor şi accesibilitatea
cunoştinţelor, favorizând formarea noţiunilor şi limbajului istoric specific elevilor claselor I –
IV.
Bibliografie
Programe şcolare pentru clasa a IV-a. Istorie, Bucuresti, 2005
Mihai Manea, Eugen Palade, Nicoleta Sasu, Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie
democratică în România: demersuri didactice inovative, Ed. Educaţia 2000+, 2006

Emisfera cerebrală dreaptă versus emisfera
cerebrală stângă
Prof. Teşileanu Gabriela
coala cu clasele I-VIII „George Poboran” Slatina, Olt

Emisfera cerebrală stângă
- este sediul limbajului, cuvântului, implică aspectele
lingvistice ale cititului, scrisului, vorbitului;

Emisfera cerebrală dreaptă
- este sediul emoţiilor, al vizualizării spaţiale, a
aspectelor legate de vise şi imaginaţie;

- este responsabilă de formarea abilităţii de a opera
logic, raţional, matematic, ştiinţific, calculat, aristotelic;

- este responsabilă de procesări globale, holiste,
mai degrabă decât de aspecte individualizate;

- controlează partea dreaptă a corpului;
- prin ea, orice percepţie se traduce în reprezentare
logică, semantică şi fonetică.

- controlează partea stângă a corpului;
- este responsabilă pentru tonul şi intonaţiile
vocii.

Caracteristici ale persoanei dominate de emisfera
stângă

Caracteristici ale persoanei dominate de
emisfera dreaptă

- este calculată;
- este practică;
- mereu doreşte să înveţe ceva nou;
- are preferinţă pentru detalii;

- este romantică, platonică;
- este visătoare, imaginativă, poetică;
- este conservatoire;
- are preferinţă pentru aspecte globale;
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- utilizează dicţionare, hărţi, scheme, desene;
- stăpâneşte arta de a structura frazele;
- caută să aibă explicaţii pentru orice;
- preferă matematica şi ştiinţele exacte;
- se gândeşte la prezent şi trecut;
- este interesată de relaţia cauză- effect.
Profesii indicate pentru persoanele dominate de
emisfera stângă
- inginer, tehnician, economist, administrator, medic,
informatician, matematician, chimist, biolog.

- poate înţelege limbajul nonverbal, poate
decodifica mesaje verbale şi nonverbal;
- preferă o abordare intuitivă, pe baza asociaţiei
de idei;
- este imaginativă;
- preferă filosofia şi religia;
- se gândeşte la prezent şi viitor;
- este iraţională uneori.
Profesii indicate pentru persoanele dominate
de emisfera dreaptă
- psiholog, scriitor, expert în relaţii
ineterumane, manager, dansator, muzician,
sculptor, filosof, actor.

Determinarea emisferei cerebrale dominante joacă un rol important în clarificarea
modului in care procesăm informaţiile şi în care interacţionăm cu ceilalţi. Studiile au arătat că
dominanta cerebrală este responsabilă şi de faptul de a fi dreptaci sau stângaci, categorii cu
diferenţe comportamentale şi intelectuale importante. Dominanta cerebrală este inversă
dominantei fizice, deci persoanele cu dominantă stângă sunt dreptaci, iar cele cu dominantă
dreaptă sunt stângaci. Englezii au sintetizat acest lucru în binecunoscuta expresie “Stângacii
gândesc drept”. Pentru pegagogi această problemă este de mare importanţă pentru că se
impune interdicţia de a sili un stângaci să devină dreptaci tocmai pentru a nu sili creierul să
perceapă, să înveţe, să sistematizeze altfel decât a fost construit, adică pentru a nu face
schimbări care ar avea efecte negative în dezvoltarea psihică ulterioară.

PROIECTAREA DIDACTICĂ
Ed. Venin Angelica – Mihaela
Grădinița cu program normal Nr. 12,
Bârlad ,județul Vaslui
Proiectarea didactica este procesul de anticipare a pașilor ce urmează a fi parcurşi în
realizarea activității didactice .
G. de Landsheere şi V. de Landsheere preferă sintagma design pedagogic, pe care o
operaționalizează astfel :
 A defini obiectivele formării, la unul sau mai multe niveluri ;
 A sugera teme de activitate susceptibile de a provoca învațarea în sensul dorit ;
 A oferi posibilitatea alegerii metodelor şi mijloacelor de predare-învățare ;
 A propune instrumente de evaluare a predării şi învățării ;
 A determina condițiile prealabile ale unei activități eficente ;
Proiectarea activității didactice este, deci, un demers de anticipare a obictivelor,
conținuturilor, metodelor şi mijloacelor de învățare, a instrumentelor de evaluare şi a relațiilor
ce se stabilesc între toate aceste elemente în contextul unei modalități specifice de organizare
a activității didactice .
L. Vlăsceanu (1988) identifică patru momente esențiale sau patru timpi ai procesului
instructiv :
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a) Primul corespunde analizei diagnostice, prin care se precizează : nivelul pregătirii
elevilor, stadiul dezvoltării psihointelectuale, caracteristicile psihosociale ale clasei,
specificul şi caracteristicile acrivității didactice anterioare ;
b) Al doilea corespunde prognozei sau proiectării pedagogice pe baza analizei
diagnostice şi se finalizează cu elaborarea unor proiecte pedagogice alternative ,
dintre care este ales cel căruia i se atribuie şanse mai mari de realizare a obiectivelor
propuse ;
c) Realizarea proiectului pedagogic ;
d) Evaluarea performanțelor elevilor şi activității didactice ; informațiile obținute fac
obiectul unei noi analize diagnostice , în scopul proiectării, desfăşurării şi evaluării
didactice viitoare .
Procesul de învățămant este un proces de proiectare-desfăşurare-evaluare a activității
didactice ; proiectarea didactică are semnificația unei prognoze pe baza unei analize
diagnostice a condițiilor prealabile ale activității didactice .
S. Cristea ( 1996 ) distinge modelul modern sau curricular al proiectării pedagogice de
vechiul model, tradițional sau didacticist ; într-o perspectivă comparativă , cele două modele
se prezintă astfel :
Modelul didacticist al proiectării pedagogice :
- este centrat pe conținuturi , îndeosebi pe acțiuni specifice procesului de predare ;
- conținuturile îşi subordonează obiectivele, metodologia şi evaluarea didactică în-tr-o
logică a “ învățământului informativ ” ;
- relațiile dintre elementele activității didactice sunt întâmplătoare, disparate,
nediferențiate şi nedefinite pedagogic, stabilindu-se mai ales sub presiunea
conținutului şi sarcinilor de predare ;
- întreține dezechilibre în formarea formatorilor, inițială şi continuă, între pregătirea de
specialitate şi pregătirea psihopedagogică .
Modelul curricular al proiectării pedagogice :
- este centrat pe obiective şi propune acțiuni didactice specifice procesului complex de
predare- învățare –evaluare .
- punctul de plecare îl constituie obiectivele stabilite pentru un elev în spiritul unui
învățămant formativ, bazat pe valorificarea potențialului de (auto)instruire(auto)educație al fiecărui elev / student ;
- între toate elementele activității didactice (obiective-conținut-metodologie-evaluare )
se stabilesc raporturi de interdependență, determinate de rolul central al obiectivelor
pedagogice ;
- asigură echilibrul dintre pregătirea de specialitate a formatorilor şi pregătirea
psihopedagogică .
În funcție de orizontul de timp luat ca referință, distingem două tipuri fundamentale de
proiectare pedagogică ( Vlăsceanu ,1988 ) :
1. proiectarea globală, care are drept referință o perioadă mai mare din timpul de
instruire : de la un ciclu şcolar la un an de studiu şi se concretizează în elaborarea
planurilor de învățământ şi a programelor şcolare ;
2. proiectarea eşalonată, care are ca referință perioade mai mici de timp, de la anul
şcolar la timpul consacrat unei singure activități didactice .
Proiectarea globală creează premisele proiectării eşalonate .Aceasta din urmă este
realizată de cadrul didactic şi se concretizează în :
 proiectarea activităților anuale, pe cele două semestre, pe baza planului de învățământ
şi a programei şcolare ;
 proiectarea unităților de învățare ;
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proiectarea unei activități didactice, care înseamnă cel mai adesea, proiectarea lecției,
datorită ponderii mari pe care o ocupă lecția în ansamblul formelor de organizare şi
desfăşurare a activității didactice .
Unitatea de învățare reprezintă elementul-cheie în realizarea proiectării eşalonate .
Aceasta constituie o structură didactică deschisă şi flexibilă, care îi permite profesorului să
conceapă un demers didactic personalizat, să ia decizii responsabile în privința organizării
conținuturilor în jurul unor teme fundamentale şi în identificarea unor modalități eficiente de
concepere şi realizare a procesului de instruire, în funcție de contextul concret în care se
realizează .
Conceptul de unitate de învățare generează o nouă orientare a proiectării eşalonate, la
toate nivelurile . Spre deosebire de proiectarea centrată pe lecție, care fragmentează
conținutul şi poate genera discontinuități sau rupturi în abordarea acestuia şi în realizarea
obiectivelor instruirii, proiectarea centrată pe unitatea de învățăre oferă o viziune de
ansamblu, unitară şi coerentă asupra întregului curriculum abordat de-a lungul unui an
de studiu, pe baza căreia profesorul poate regândi şi reconstrui conținuturile în funcție de
contextul concret al instruirii și de obiectivele urmărite, parcurgerea programei şi a
manualelor nu se mai realizează cu necesitate în mod liniar; cadrul didactic poate interveni
prin reorganizarea conținuturilor programei în cadrul unităților de invățăre pe care le-a
identificat .

EDUCAŢIA ASISTATĂ DE
CALCULATOR
MIHĂILĂ MIRELA
Profesor învăţământ preşcolar
Grădiniţa “Clopoţel”, Bucureşti

Invăţământul, acest proces organizat de instruire şi de educare, în condiţiile
actuale, este unul modern, dacă avem în vedere obiectivele şi conţinutul său. El
se interferează cu ştiinţa, care nu este altceva decât ansamblul sistematic de
cunoştinţe despre natură, societate si gândire. In fapt, aplicaţiile ştiinţei includ,
printre altele, apărarea şi perfecţionarea ştiinţei umane, transformarea realităţilor
sociale etc. De când se ştie învăţământul a fost un promotor al personalităţii
umane, sub aspectul gândirii şi activităţii creatoare. Nu intâmplător s-au fixat
obiective, care, în raport cu progresul vieţii sociale, s-a simţit nevoia, nu numai
de a aplica metode şi mijloace de instruire şi educare corespunzătoare, ci şi a le
îmbunătăţi şi perfecţiona continuu.
La o analiză atentă, aplicată, metodele şi mijloacele tradiţionale de
predare oferă, indubitabil, suficiente posibilităţi de sporire a eficienţei
învăţământului. Dar a ne cantona doar la acestea ar însemna o eroare
impardonabilă. Iată de ce se impune cu necesitate înnoirea spiritului predării, în
cadrul căruia putem nu numai să deosebim, ci şi să aprofundăm materialul
faptic, ipotezele, rezultatele generalizării materialului faptic. Ne referim desigur
la noţiuni, legi, teorii etc. confirmate sau nu de practică.
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Deşi mai târziu, în comparaţie cu alte ţări de pe glob, noua tehnologie a
pătruns şi în România. Ne raportăm la tehnologia care vine în sprijinul
învăţământului, la acel segment de tehnologie care facilitează, uşurează
înţelegerea durabilă a cunoştinţelor, sporeşte volumul acestora, motivează şi,
poate esenţial, sporeşte receptivitatea elevului.
Se vorbeşte adesea de instruirea asistată de calculator, ceea ce înseamnă a
oferi, a comunica sau a însuşi nişte cunoştinţe, a învăţa. După opinia noastră,
termenul de instrucţie este mai adecvat, deoarece are în vedere un proces
fundamental informativ şi formativ desfăşurat în instituţiile şcolare de toate
gradele. Poate ar merita o dezbatere pe această temă, dar nu asta este intenţia
noastră, ci educaţia asistată de calculator.
În această ordine de idei, avem în vedere ansamblul de măsuri aplicate în
mod sistematic în vederea formării omului, a dezvoltării însuşirilor sale
intelectuale, morale şi fizice în conformitate cu un anumit scop, iar rezultatul
acestor măsuri să se materializeze în comportarea civilizată în societate.
În perioada în care ne aflăm, poate mai mult ca niciodată, educaţia
asistată de calculator se impune ca o metodă integrată în sistemul de predareînvaţare. Particularitatea acesteia rezidă din faptul că oferă elevilor o paletă
largă de cunoştinţe sistematizate în lecţii, în fragmente demonstrative,
concepute în stiluri de prezentare variate. Această manieră poate fi
semnificativă pentru educaţie, deoarece se dovedeşte, prin rezultate concrete, că
este o metodologie eficientă, în planul prezentării de noi cunoştinţe. Cât priveşte
studiul, acesta se realizează în grup sau individual, fără să afecteze menţinerea
unui dialog corespunzător sau chiar intens din partea participanţilor: elevcalculator si invers, calculator-elev.
Calculatorul, această instalaţie sau aparat cu ajutorul căruia se efectuează
automat operaţii matematice si logice, vine in sprijinul elevilor. Astfel ei pot
observa simularea unor procese, fenomene naturale, fizice şi sociale. De
asemenea, le înlesneşte sau mijloceşte emiterea de ipoteze şi imaginarea unor
soluţii. Foarte important, folosirea calculatorului conduce la dezvoltarea
capacităţii de anticipare şi de sesizare a relaţiilor complexe, cum ar fi cauzăefect.
Dacă ne-am rezuma doar la aspectele inserate mai sus, credem că am
omite cu bunăştiinţă o dimensiune foarte importantă şi greu de neluat în seamă
“dimensiunea europeană în educaţie”.
Se cunoaşte că ţările aparţinând Comunitaţii Europene, inclusiv România,
au stabilit obiective comune şi chiar priorităţi identice, fără a neglija tradiţiile şi
culturile proprii, specificul naţional.
Se impune subliniat că în aserţiunea “dimensiunea europeană în
educaţie”, cadrele didactice au un rol crucial, pentru că ele alcătuiesc cea mai
numeroasă forţă în ce priveşte forţa de muncă cu o calificare superioară. Cine
poate să conteste sau să pună într-un plan secundar rolul şi locul acesteia în
transmiterea şi actualizarea cunoştinţelor, în implementarea valorilor care
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contribuie la formarea comportamentelor individuale şi colective. Desigur, în
această fezabilitate nu trebuie neglijat factorul politic, în nu puţine cazuri cu un
rol decisiv. De asemenea, opţiunile educative, pornind de la tradiţii, unde paleta
este foarte diversă. De exemplu, în ţările latine se pune accent pe o formare
academică, în ţarile anglo-saxone pe calitaţile personale ale cadrului didactic,
iar în ţări precum Germania, Austria şi Elveţia se acordă atenţie procedurilor de
orientare a copilului.
Aspectele sunt mult mai complexe, însă cu bunăştiinţă noi am simplificat
la maximum nişte realităţi care s-au cristalizat de-a lungul vremurilor şi nu vor
dispărea peste noapte în contextul dimensiunii europene în educaţie.
Nu întâmplător, sau poate drept consecinţă, odată cu democratizarea a
apărut şi “dilema între un învăţământ de calitate şi un învăţământ pentru toţi”.
Mai mult, şi-a făcut loc preocuparea pentru eficacitate, pentru randament,
consecinţă firească a tensiunii între menţinerea calităţii şi asigurarea unei mai
bune egalităţi.
Revenind la subiectul nostrum, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că
majoritatea specialiştilor consideră că nu se impune întrebarea dacă educaţia
asistată de calculator duce la o îmbunătăţire, deoarece acest lucru este evident.
Mai curând cum pot fi utilizate calitaţile calculatorului, fără exagerare, unice. În
acest sens, sunt evidente, în cazul folosirii corecte: “interactivitatea, precizia
operaţiunilor efectuate, capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice
ale fenomenelor”. Şi poate cel mai important lucru, faptul că “pot interacţiona
consistent şi diferenţiat cu fiecare elev in parte”. Nu lipsite de importanţă sunt
programele. Un program sau un “soft educaţional”, care este proiectat in raport
cu o serie de coordonate pedagogice, şi nu numai, ajunge să convingă că este
util în procesul complex educaţie-învăţare. Nu putem decât subscrie la
concluziile desprinse din multiplele studii întreprinse pe plan internaţional cu
privire la eficienţa utilizării software-ului educaţional.
Este logic să se releve avantajele utilizării calculatoarelor în comparaţie
cu alte metode; timpul de studiu se reduce; există o atitudine pozitivă faţă de
computer; în educaţia asistată de calculator exersarea este eficientă în formarea
deprinderilor elementare. De asemenea, educaţia asistată de calculator este mai
eficientă ca instruire complementară, decât ca formă alternativă. Nu în ultimul
rând, strategiile bazate pe utilizarea calculatorului sunt mai eficiente la
nivelurile inferioare. Cei care se apleacă asupra calculatorului nu pot să facă
abstracţie şi de anumite dezavantaje ale educării asiatate de către aparatul în
cauză.
Din capul locului, nu se poate neglija partea financiară, costisitoare mai
ales pentru unităţile şcolare aflate in zone defavorizate, mai concret, în mediul
rural. Poate înlesni riscul de a se pierde obişnuinţa discuţiilor, a argumentării,
poate reduce capacitatea de exprimare a elevilor.
Calculatorul contribuie la izolarea elevului de ceilalti colegi şi de
educatori, învatatori, profesori. Riscul este destul de mare, pentru că poate
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genera efecte de înstrăinare şi, după unii specialişti, chiar să ducă până la
dezumanizarea procesului de învăţământ, recte educaţional.
În era noastră a apărut şi internetul, care, după unii, poate fi considerat
drept “o confederaţie de mii de calculatoare care aparţin unor diferite sectoare
ale societaţii: educaţie, afaceri, guvern, armată, mass-media”. Prin intermediul
acestei reţele elevii au posibilitatea de a se documenta, de a obţine informaţii
noi, de a explora atât lumea reală, cât şi pe cea virtuală etc.
Pe lângă avantaje, internetul dezvăluie şi multe riscuri, printre care: elevii
au tendinţa să-şi petracă prea mult timp în faţa calculatorului, se îndepărtează de
lectură, sunt tentaţi să copieze temele şi referatele de pe diverse site-uri. Şi dacă
toate acestea nu sunt suficiente, apare şi accesul la toate paginile de web, unele
dintre ele pline de violenţă, pornografie si sporturi extreme, deci inadecvate
vârstei unor elevi. Pericolul este şi mai mare în cazul unor copii sau elevi uşor
influenţabili, care în naivitatea lor pot “împrumuta” idei periculoase.
Împărtăşind în cea mai mare parte ideile şi concluziile unor analişti şi
specialişti de reputaţie internaţională cu privire la avantajele si dezavantajele
calculatorului, în educaţia asistată de către acesta, nu putem să nu ne situăm de
partea celor care realizează avantajele acestui “instrument”, care înca nu şi-a
dezvăluit toate secretele şi potenţele intr-o societate dinamică şi diversificată
cum apare la început de secol XXI.
Este indubitabil că educaţia asistată de calculator devine o metodă
agreată, chiar indispensabilă elevilor, deoarece le facilitează inţelegerea în
complexitatea ei, a materiei de studiu şi a realităţii inconjurătoare din ce în ce
mai diversă şi adesea surprinzătoare pentru fiinţa umană.
Ce am putea face intr-o casă fară ferestre? Cel mult ne-am strădui să
apelem la toate simţurile şi să ne orientăm să nu ne lovim de “mobilele” lui
Eugen Ionescu. Având însă un calculator, deci o ferestră deschisă, progresul în
educaţia noastră poate fi asigurat.
Trebuie să recunoaştem că, adesea, metafora este benefică şi ne scuteşte
să venim cu argumente pe multe alte pagini!
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