Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău
O nouă programă sau o programă nouă?
A fost dată publicităţii, de ceva vreme, Programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura
română – clasele a III-a – a IV-a, aprobată de ministrul Educaţiei Naţionale cu nr. 5003/02.12.2014.
Grupul de lucru care a elaborat documentul este oarecum echilibrat: câte două cadre din cele trei instituţii
implicate – Ministerul Educaţiei Naţionale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi respectiv Centrul Naţional
de Evaluare şi Examinare. Al şaptelea membru al comisiei reprezintă direct învăţământul primar: Mihaela
Bucinschi predă la clasa a IV-a Step by Step de la Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu“ din Bucureşti.
Fericită ni se pare combinaţia de la vârf: inspectorul general pentru învăţământul primar, Gabriela Droc,
este însoţit de colega care coordonează activitatea la limba şi literatura română pentru gimnaziu şi liceu –
Mina-Maria Rusu. Se asigură astfel legătura logică dintre două cicluri de învăţământ şi, în plus, se
respectă conţinutul celui de-al doilea ciclu curricular: cel de dezvoltare, care începe cu clasele III-IV şi
continuă cu teritoriul gimnaziului. În mod normal, ultimele clase din ciclul primar ar trebui revendicate şi
de profesorul care predă limba şi literatura română în clasele V-VIII, iar previziunile finalului de ciclu
primar e necesar să aibă în vedere conţinutul disciplinei aferent gimnaziului.
Până aici aş avea două obiecţii: slaba reprezentare a practicienilor (în urmă cu 1-2 decenii, parcă
erau mai vizibili învăţătorii care predau efectiv la clasă), chiar dacă cei şapte membri ai grupului de lucru
sunt autori sau coautori de auxiliare didactice, pe de o parte, şi, pe de altă parte, absenţa unei viziuni
integratoare în abordarea actului didactic. Nu are rost să mai discutăm despre importanţa covârşitoare a
disciplinei de care ne ocupăm aici, în toate etapele formării personalităţii unui om, dar când această
însemnătate este ignorată premeditat, nu putem sta liniştiţi.
Comparativ cu ediţia anterioară a aceleiaşi Programe, evidenţiem – chiar dacă şi-au făcut loc şi
aici slăbiciunile logicii – reaşezarea competenţelor generale într-un tablou sumativ. Să le reproducem:
„1. Receptarea de mesaje orale în diverse contexte de comunicare
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare
4. Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare“ (M.E.N., Programa şcolară...,
Bucureşti, 2014, p. 3).
Puncte tari:
– renunţarea la generalizări de tipul „Formarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă“: obiectivul
astfel formulat este valabil pentru toată şcolaritatea şi, de fapt, pentru toate disciplinele de învăţământ;
– omniprezenţa termenului „comunicare“, primordial pentru asigurarea caracterului funcţional al
predării-învăţării-evaluării la limba şi literatura română.
Puncte slabe:
– excluderea genului proxim şi expunerea vulnerabilă a diferenţei specifice; în loc de „Formarea
capacităţii de a recepta un mesaj oral/scris...“, s-a preferat substantivul verbal (infinitivul lung) ca
„receptarea“, „exprimarea“, „redactarea“, ceea ce aruncă obiectivul în abstract şi rupe brutal legătura cu
agentul educaţional – profesorul;
– inconsecvenţa în formularea ultimului obiectiv, căruia i se asociază termenul „redactare“,
propriu exprimării scrise, dar elementul diferenţiator era necesar, chiar cu riscul comiterii unei
redundanţe: „mesaje [scrise]“;
– slaba diferenţiere a sintagmelor contexte de comunicare – situaţii de comunicare;
– lipsa totală a expresivităţii redactării celor patru competenţe care, înşirate de la 1 la 4, dau
impresia unuia şi aceluiaşi principiu, când de fapt sunt două mari grupe previzionare:
A. Comunicarea orală
A.1. Formarea/dezvoltarea capacităţii de A RECEPTA mesaje orale, în diverse contexte de
comunicare
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A. 2. Formarea/dezvoltarea capacităţii de A PRODUCE mesaje orale, în diverse contexte de
comunicare
B. Comunicarea scrisă
B. 1. Formarea/dezvoltarea capacităţii de A RECEPTA mesaje scrise, în diverse contexte de
comunicare
B. 2. Formarea/dezvoltarea capacităţii de A PRODUCE mesaje scrise, în diverse contexte de
comunicare;
– absenţa virgulei dinaintea secvenţei indicând zona de manifestare a faptelor de limbă, ca marcă
a absenţei verbale: „[elaborate] în diverse“ (citind obiectivul general cu nr. 3, deducem că mesajele au
fost scrise în diverse contexte de comunicare, când în fapt receptarea este localizată în circumstanţe
diferite).
Că este necesară prezentarea în haină de lucru a competenţelor generale, mi-a demonstrat-o
experienţa la catedră din ultimii ani (cel mai recent, în anul universitar 2014-2015). Predând didactica
disciplinei la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a
Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău, am cerut detalii despre conţinutul propriu-zis al fiecăreia
dintre cele patru competenţe generale. Studenţii care erau şi cadre didactice în ciclul primar sau preşcolar
le-au reprodus conştiincios, inclusiv ultima: „Formarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă“, după ce
mai înainte şirul cuvintelor fusese logic: „Formarea capacităţii de receptare a mesajelor orale/scrise“. Au
admis însă că sunt ilogice comprimarea în acelaşi enunţ, fie el şi eliptic de predicat, a mai multor ţinte şi,
în plus, utilizarea unui termen cu un efect de generalizare maxim: „exprimarea“.
Dar cea mai neliniştitoare lacună a programei discutate aici este prezenţa extrem de subţire,
aluzivă adesea, a sistemului lingvistic românesc, înlocuit cu un termen bun la toate: comunicare. Să fie
efectul înspăimântătoarei realităţi că din programa după care se pregătesc viitorii educatori/învăţători
lipseşte, de ani buni, disciplina limba română? Dar aceasta e o altă discuţie (pe care văd că nimeni nu o
dezvoltă la nivel oficial), iar noi am depăşit deja spaţiul repartizat.
Conf. univ. dr. Ioan Dănilă
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Activităţi extracurriculare realizate pentru stimularea creativităţii
elevilor din învăţământul primar

Prof. înv. primar Camelia ABABEI
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni
Structură Şcoala Gimnazială Luncani
Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute de
evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale.Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de
disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului
social.
Cultivarea capacităţii creatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor contemporane, chiar dacă
au existat şi poziţii sceptice care au susţinut că învăţământul actual nu contribuie la dezvoltarea
creativităţii, observându-se că el cultivă mai ales gândirea critică, disciplina, conformismul, incompatibile
cu climatul de libertate favorabil imaginaţiei creatoare.
Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care în condiţii favorabile generează
produse noi şi valoroase pentru societate.
Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu exagereze prin
autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine, într-o
atmosferă de comunicare liberă.
Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a
unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar
dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de
cunoastere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.
Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii şcolare
cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative.Desfăşurarea activitţăilor şcolare şi
extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.În acest cadru, şi educatorul
îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea didactică.
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă,
urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag
individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea şcoala
trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme.
Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul didactic,
abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică şi dragoste
pentru copii.
Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi a conţinutului, prin
durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a
rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele
didactice şi elevi.
Accepţiunea termenului are un sens foarte larg.
În sens restrâns termenul se referă la toate manifestările organizate de şcoală, cu obiective
educative şi recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar. Pot fi şi activităţi extraşcolare de
masă - excursii, concursuri, spectacole, serbări etc.- sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi. În acest
sens, termenul este echivalent cu educaţie extradidactică.
Activităţile extracurriculare se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice,
ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice ş.a.m.d. Astfel de activităţi oferă numeroase prilejuri de
afirmare a elevilor, de dezvoltare a personalităţii acestora, întrucât lumea actuală este stăpânită de
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televizor sau de calculator .
Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot
realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor.
Astfel de activităţi asigură un contact direct cu obiectele şi fenomenele în condiţii naturale, ceea
ce uşurează procesul formării reprezentărilor despre acestea şi ajută copiii în cadrul activităţilor
organizate în şcoală.
Serbarea este o manifestare festivă, cu program complex, prilejuită de sărbătorirea diferitelor
evenimente de însemnătate naţională sau internaţională, de tradiţiile şi obiceiurile statornicite în şcoală.
Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative.
Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau
altul, ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună.
Concursurile sunt forme competiţionale de activitate extraşcolară, organizate pe diferite teme.
Vizionarea spectacolelor, a filmelor, a diafilmelor sau a emisiunilor de televizor sunt forme de activități
prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci este stimulat spre activităţi de pictură, dans ş.a.m.d.
determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii.
Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct de
vedere interdisciplinar. Cred ca în orice şcoală cadrele didactice trebuie să promoveze activităţile
extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea elevului.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită
stimularea creativă a elevilor.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să
evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.
Bibliografie:
1. Cosmovici, Andrei, Iacob, Luminiţa coord. , ( 2008), Psihologie şcolara, Ed.Polirom, Iaşi
2. Manolache, Anghel-coord. general (1979), Dicţionar de pedagogie, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti
3. Ştefan, Mircea (2006),Lexicon pedagogic, Ed. Aramis, Bucureşti
4. Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, Contribuţia activităţilor extraşcolare în optimizarea
procesului de învătământ

Contribuţia teatrului şcolar la dezvoltarea personalităţii elevilor
Prof. înv. primar Marcela ACĂR
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Trăim o epocă a paradoxului:comunicarea virtuală a atins astăzi cote inimaginabile, în
detrimentul comunicării directe, faţă în faţă, într-o expresie foarte mult uzitată. Fără a nega beneficiile
noilor tehnologii, psihologii au atras deja semnalul de alarmă asupra fenomenului de izolare a copiilor în
faţa computerului, uitând să mai râdă,să se mai bucure să interacţioneze, deci să ducă o existenţă normală
şi constructivă, să se formeze astfel încât să devină „actori” de succes pe scena societăţii şi a propriei
vieţi.”Introducerea opţională a teatrului în programa şcolară poate reforma fundamental sistemul de
învăţământ din România. Poate crea copii care reflectează critic la societatea din care face parte, copii
care se simt mult mai implicaţi să intervină şi să schimbe mentalităţile din jurul lor.” Teatrul şcolar, ca
activitate nonformală, poate fi prezent cu succes şi în serbările sau concursurile şcolare. Cu atât mai mult,
teatrul contribuie la dezvoltarea multilaterală a personalităţii copilului, cu cât se adresează mai multor arii
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curriculare: Limbă şi comunicare (limba şi literatura română), Om şi societate (ed. civică, istorie, religie),
Arte (ed. muzicală, ed. plastică-prin realizarea afişului), Ed.fizică şi sport (prin mişcare, joc de scenă,
dans), Tehnologii (în realizarea costumelor),Consiliere şi orientare (prin impactul educativ al lucrărilor
puse în scenă). Teatrul şcolar se intersectează cu învăţământul integrat, cândva un ideal al şcolii româneşti
şi devenit astăzi realitate, cel puţin la nivelul claselor pregătitoare I și a II-a.
Activitate complexă, teatrul şcolar necesită foarte mult efort, atât din partea elevilor,cât şi din
partea profesorului, dar demersul ludic şi activitatea nonformală, fără constrângeri şi rigori, fac din teatru
o reală plăcere,savurată de copii şi apreciată de părinţii acestora.
Reuşita unui spectacol de teatru depinde de minuţiozitatea cu care este pregătit. Pregătirea unei
piese de teatru necesită parcurgerea mai multor etape, obligatorii pentru a obţine succesul.
 1.Sondajul de opinie (alegerea piesei de teatru)
Profesorul îi consultă pe elevi dacă doresc să pună în scenă o piesă de teatru. De obicei
răspunsurile sunt afirmative, elevii participând cu entuziasm la astfel de activităţi. Vor fi prezentate mai
multe scenarii, de preferat legate de un anumit eveniment, scenarii scrise de autori cunoscuţi, de profesori
sau chiar de elevi, dintre care, prin vot, elevii îl vor alege pe acela care concordă mai bine cu dorinţele lor.
 2. Distribuirea rolurilor
În urma discuţiilor cu elevii sau pe bază de probă practică (recitare, joc de scenă) vor fi distribuite
rolurile. Pentru ca acei elevi care primesc roluri de personaje secundare să nu se simtă marginalizaţi,
trebuie să li se explice că nu există roluri importante şi neimportante, ci fiecare poate să se evidenţieze,
făcând un rol mare din mai puţine replici, fapt constatat de altfel, în practica de la catedră şi confirmat de
realitatea decernării premiilor pentru teatru şi film şi actorilor care au jucat roluri secundare
 3. Familiarizarea cu textul
Odată distribuite textele, fiecare copil îşi citeşte rolul şi meditează asupra acestuia, cere lămuriri şi
informaţii suplimentare, dacă este cazul, apelează la dicţionar pentru a-şi explica cuvintele pe care nu le
înţelege,interiorizează toate informaţiile şi încearcă să înţeleagă pe cât posibil care sunt cerinţele
personajului pe care îl interpretează, ce fel de personaj este (pozitiv, negativ), ce fel de emoţii, sentimente,
atitudini are acesta, trăiri pe care va trebui să le asimileze.
 4. Interpretarea model de către profesor al fiecărui rol
Copiii au o capacitate uimitoare de a imita. Când punem în scenă o piesă, trăim adevărate
revelaţii, suntem uimiţi de talentul cu care unii copii intră în pielea personajului şi fac roluri remarcabile.
A juca teatru nu se reduce la a spune rolul pe de rost, ci presupune emoţie, empatie,anticipare,
identificarea cu personajul. De aceea, profesorul trebuie să lucreze cu fiecare elev în parte, să-l ajute să se
dedubleze, să interpreteze, să se mişte artistic, să gesticuleze cât mai natural, pentru că teatrul este în fond,
o felie de viaţă trăită în scenă.
 5. Asamblarea rolurilor în repetiţii
După ce fiecare elev se familiarizează cu rolul său, îl asimilează şi-l învaţă pe de rost,se fac
repetiţiile în ansamblu, cu toate personajele, pentru a putea interacţiona şi a oferi la final un produs
artistic. Repetiţiile trebuie să fie în număr optim, pentru a evita impresia de improvizaţie.
 6. Alegerea şi confecţionarea costumelor şi a decorurilor
Se ştie că impresia artistică a unui spectacol, este dată şi de calitatea şi frumuseţea costumelor şi
a decorurilor. Costumele şi decorurile mai simple pot fi confecţionate chiar de elevi la orele de educaţie
tehnologică, cu sprijinul profesorului, cele mai sofisticate, de obicei cad în sarcina părinţilor sau pot fi
închiriate.
 7. Realizarea afişului
Orice spectacol trebuie popularizat, astfel încât, satisfacţia eforturilor depuse să fie maximă. Se va
desemna un grup de elevi talentaţi la desen,care aplicând cunoştinţele de la limba română despre textul
nonliterar, vor realiza un afiş sugestiv şi atractiv. Persoanele care din motive obiective nu vor putea
vizualiza afişul, pot primi invitaţii realizate de copii la orele de educaţie tehnologică.
 8. Susţinerea spectacolului
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Odată stabilite locaţia, data şi ora, spectacolul poate fi susţinut. De obicei, spectatorii sunt părinţii,
rudele micilor artişti, dar şi cadre didactice din şcoală sau din alte şcoli, personalităţi ale comunităţii
locale, etc. Sala în care are loc spectacolul trebuie să fie suficient de spaţioasă, pentru a face posibil jocul
de scenă, fiind recomandabil ca elevii să fi susţinut cel puţin o repetiţie în acea locaţie, pentru a se
familiariza cu locul şi pentru evitarea debusolării acestora.
 9. Popularizarea spectacolului
Când spectacolul realizat este o reuşită, pentru dezvoltarea stimei de sine a micilor actori, pot fi postate
fotografii pe Facebook, se pot realiza expoziţii pe holul şcolii, şi nu în ultimul rând, popularizarea
spectacolului în presă.
II. Contribuţia teatrului şcolar la dezvoltarea tipurilor de inteligenţă
Howard Gadner a identificat şapte tipuri de inteligenţă, studiu publicat în lucrarea „Teoria
inteligenţelor multiple”. Teatrul şcolar poate contribui la dezvoltarea acestora într-o măsură mai mare sau
mai mică, după specificul fiecăreia.
1.Inteligenţa matematică şi raţională, poate fi influenţată în măsura în care elevii au de
memorat cifre, date sau la măsurătorile folosite în confecţionarea costumelor şi a decorurilor.
2.Inteligenţa vizuală şi spaţială poate fi dezvoltată în mod deosebit atunci când elevii se
ocupă ei înşişi de costume, decoruri, afiş, dat fiind faptul că acest tip de inteligenţă este aceea a pictorilor.
a designerilor, arhitecţilor, aceştia având capacitatea de a-şi reprezenta mental experienţele şi lumea
exterioară.
3. Inteligenţa verbală şi auditivă este inteligenţa marilor oratori, treineri, poeţi, scriitori,
umorişti. Este tipul de inteligenţă cel mai activat prin intermediul teatrului şi contribuie la dezvoltarea,
activizarea, nuanţarea vocabularului elevilor,dezvoltă auzul fonematic,dicţia, acurateţea vorbirii,intonaţia,
modulaţia vocii. În „lumea cuvintelor”copiii evadează, visează, trăiesc experienţe noi, vise înaripate se
împlinesc, conturează o posibilă realitate frumoasă, în care oricine ar fi fericit să trăiască.
4. Inteligenţa muzicală şi ritmică. „Este inteligenţa muzicienilor din toate timpurile”. Oamenii
înzestraţi cu asemenea inteligenţă au o percepţie fină a ritmului în toate evenimentele vieţii.Desigur,
foarte multe piese de teatru pentru copii sunt combinate cu cântece şi mişcare. În acest fel se dezvoltă
auzul muzical, deprinderile de cântare în grup,armonizarea vocilor, uneori chiar depistarea unor tinere
talente. Nu puţini actori de mare valoare au debutat ca mici artişti la cluburile şcolare sau la cercurile de
teatru. Astăzi, un actor complet este acela care recită, cântă, dansează, uneori fiind insesizabile graniţele
între cântăreţ sau dansator.
5. Inteligenţa kinestezică este inteligenţa mişcării şi a coordonării. Nu poate fi imaginat un rol
fără joc de scenă, fără mişcare armonizată cu textul sau muzica. Prin teatru, copiii învaţă armonia şi
fineţea mişcării, graţia, eleganţa, care îi va transforma treptat în tineri ce vor avea gesturi şi mişcări
adecvate unor anumite împrejurări, dat fiind faptul că prin comunicarea nonverbală spunem mult mai
multe despre noi înşine decât în oricât de multe cuvinte bine alese.
6. Inteligenţa intrapersonală este inteligenţa celor care aleg să gândească diferit şi să iasă
din tiparele societăţii. Prin teatru, fiecare elev poate să dea viaţă unui personaj conform personalităţii sale
unice, poate deveni creativ, inventiv, punând amprenta propriilor sale sentimente, corelate bineînţeles cu
trăirile personajului pe care îl interpretează.
7. Inteligenţa interpersonală
Cei cu inteligenţă interpersonală reuşesc să unească oamenii cu uşurinţă,învaţă bine în echipă, se
implică în proiecte de grup şi au mereu nevoie să ţină contactul cu oamenii. Prin teatru, elevii învaţă să fie
empatici, pentru a-şi putea susţine şi ajuta partenerii de scenă, conştientizează faptul că reuşita unui
spectacol înseamnă de fapt reuşita întregului grup, învaţă să fie generoşi şi să se bucure de succesul
celorlalţi.
Generos, ofertant, benefic, teatrul şcolar conduce copilul într-o lume în care învaţă, gândeşte
frumos, se bucură, evadează din cotidian şi din tumultul programelor şcolare supraîncărcate, în concluzie,
trăieşte un vis ce are şanse să devină realitate.
6
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Bibliografie
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Familia și grădinița-parteneri în educația copiilor

Prof. înv. preșcolar Oana ADAM
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău
Educația este cea mai importantă componentă din societatea umană.
În cadrul colaborării grădiniţei cu familia accentul este pus pe un angajament mutual clar stabilit
între părinţi şi educatoare, pe baza unui “contract parental”. Acest tip de contract se contituie ca un sistem
de obligaţii reciproce în cooperarea părinţilor cu educatoarele şi implică colaborarea părinţilor în
activităţile grădiniţei
Familia și grădinița vor fi mai deschiși practicării atitudinilor și comportament elor democratice și
vor colabora în scopul dezvoltării armonioase a copiilor de azi, adulții de mâine.
Părinții vor fi familiarizați cu regimul zilnic de grădiniță și vor fi implicați în activitatea de
educare și formare a propriilor copii în grădiniță.
Dobândirea de către părinți a unor abilități de cunoaștere a copiilor va duce la eficientizarea
relației familie- grădiniță- comunitate.
Participarea activă la actul educațional va duce la creșterea gradulu i de implicare și
responsabilitate din partea părinților în adoptarea deciziilor, în recunoașterea și valorificarea informațiilor
despre copii. Prin acțiuni practice concrete părinții vor înțelege importanța colaborării cu grădinița, cu
educatoarea, formându-și astfel deprinderea de a se interesa și sprijini activitățile pe care copilul le
desfășoară în grădiniță, se vor implica mai activ în derularea lor, îmbunătățindu -și astfel relația copilpărinte-grădiniță.
Obiectivele unui parteneriat familie- grădiniță se rezumă la:
1. Privind copiii :
 Formarea unei atitudini pozitive față de grădiniță, societate și copii ;
 Legarea unor prietenii cu alți copii și alte familii ;
 Favorizarea adaptării și integrării în colectivitate, grădiniță ;
 Contribuirea la formarea și întărirea încrederii de sine și familia sa ;
2. Privind familia :
 Valorificarea experienței pozitive dobândite de părinți în relațiile cu copiii lor ;
 Familiarizarea familiilor cu regimul zilnic, necesitățile și activitățile copiilor în grădiniță ;
 Crearea unor oportunități de a cunoaște alte familii și a lega prietenii între familii, implicit copiii
acestora ;
 Implicarea familiei în activitățile zilnice ale copiilor în grădiniță.
3. Privind cadrul didactic :
 Găsirea celor mai eficiente metode și procedee, privind educarea și formarea preșcolarilor în
grădiniță;
 Favorizarea unei relații pozitive între educatoare și copil în vederea realizării procesului
instructiv-educativ în grădiniță;
 Realizarea unei legături mai strânse și eficiente între educatoare și familie.
Ca o concluzie finală importantă al învă țământului preșcolar este că, numai o bună colaborare
între familie și grădiniță, o mai mare implicare a părinților în activitatea grădiniței va îmbunătăți procesul
instructiv-educativ. Astfel activitatea cu părinţii ca parteneri, poate deveni un start bun pentru a crea
părinților respectul de sine și încredere în competențele lor. Cultivarea acestei relaţii de parteneriat în
7
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sprijinul educaţiei și creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea și integrarea şcolară;
este primul pas către o educaţie deschisă, flexibila, și dinamică a personalității copilului.
Ana Blandiana și literat ura pentru copii
Prof. înv. primar Adina-Corina ALBU
Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău
Înv. Ramona-Mirela LĂZĂRICĂ
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi,
com. Gîrleni, jud. Bacău
Ana Blandiana, născută Otilia Valeria Coman, (n. 25 martie 1942, Timişoara) este o poetă şi o
luptătoare pentru libertate civică în România. De-a lungul anilor, poeta a întreprins — ca invitată a unor
universităţi, academii, organizaţii culturale — mai multe călătorii de documentare şi studiu în diverse ţări
europene şi a participat la congrese şi festivaluri de poezie. Pentru opera sa a obţinut numeroase premii:
Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, 1969; Premiul pentru poezie al Academiei
Romane, 1970; Premiul Internaţional „Gottfried von Herder”, Viena, 1982; Premiul Internaţional
„Mallarme” şi al Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO) etc.
Debutul editorial, Persoana întâi plural (1964), conţine „poeme ale trăirilor, ale uimirilor din
graţioasa vârstă a adolescenţei” (Ion P. Tatomirescu).
Alexandru Piru, în „Istoria literaturii române de la început până azi” (1981), apreciază că „Poeta
are o filozofie (...) caută hotarul dintre bine şi rău, dintre înnorat şi senin, dintre lumină şi noapte, exterior
şi interior, paradis şi infern...”
A publicat mai multe cărţi de poezie: Persoana întâia plural, 1964; A treia taină, 1969; 50 de
poeme, 1970; Octombrie, Noiembrie, Decembrie, 1972; Poeme, 1974; Somnul din somn, 1977; Întâmplări
din grădina mea, 1980; Ochiul de greier, 1981; Ora de nisip, 1984; Stea de pradă, 1986; Alte întâmplări
din grădina mea, 1987; Întâmplări de pe strada mea, 1988; Poezii, 1988; La cules îngeri, 1997, 2003,
2004; Refluxul sensurilor, 2004.
Una dintre poeziile destinate celor mici în care sunt descrise sentimentele poetei la sosirea
toamnei este poezia „Cântec”.
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Poezia „Cântec” de Ana Blandiana este un imn închinat naturii, căreia i se identifică o stare de
candoare şi de frumuseţe. Prin adresare directă, eul liric îşi ia ca interlocutor anotimpul toamna, rugându-l
să-și amâne sosirea, propunând, astfel, un transfer empatic între om și elementele naturii. Eul liric își face
simțită prezența încă din primul vers al poeziei: „Lasă-mi, toamnă, pomii verzi,/ Uite, ochii mei ţi-i dau./
Ieri spre seară-n vântul galben/ Arborii-n genunchi plângeau.” Printr-o tehnică poetică simplă, plină de
lirism şi de muzicalitate, poeta Ana Blandiana conturează un tablou de natură în care se adună echilibrat
„cerul lin”, „pomii verzi”, „vântul galben”, păsările, iarba. În acest univers muzical, creat de un laitmotiv
plin de inocență, transferul stărilor lirice are o degajare totală ce poate fi observată în versurile: „Lasă-mi,
toamnă, ziua, nu mai/ Plânge-n soare fum./ Înserează-mă pe mine,/ Mă-nserez oricum.”
Pentru a putea fi pătruns universul poeziei de către elevii claselor primare, învăţătorul poate
utiliza diferite metode. Pentru a stimula elevul să creeze expresii originale se pot utiliza exerciţii
asemănătoare cu următoarele:
Alăturaţi cuvintelor date, cuvinte care să exprime însuşiri neobişnuite (epitete): vânt, cer,
ierburi.
Atribuiţi cuvintelor date, cuvinte care să exprime acţiuni omeneşti:
 arborii – plâng, ………………
 zarea - se sfâşie, ………………
 ziua – „nu mai plânge-n soare fum”, ……….
Găsiţi grupuri de cuvinte care exprimă însuşiri neobişnuite pentru a înlocui următorii termeni:
 frunză - bănuţ de aramă născut pe vârf de ram, .............................
 vânt - ........................................................................................
 cer
- ........................................................................................
 păsări - ........................................................................................
În universul liric, elevul din clasele primare poate pătrunde citind şi alte poezii ale Anei
Blandiana care prezintă anotimpul toamna („Leagăn”, „Revin în toamnă”, „Pastel” etc.)
Bibliografie:
Eugen Simion, (1978), Scriitori români de azi, I, Editura Cartea Românească, Bucureşti;
www.poezie.ro

A fi dascăl…
Prof. înv. primar Viorica ALEXA
Liceul Tehnologic Dărmănești
Se spune că dascălul își îndeplinește misiunea dacă, atunci când părăsește planul fizic , rămâne în
conștiința elevilor ca fiind OM. Un mare OM!
În acest moment al unei societăți care se află într-o continuă schimbare și dezvoltare, cred că și
competențele unui bun dascăl trebuie reconsiderate. El trebuie să fie eficient când pă șește pe poarta școlii
și pe ușa sălii de clasă. Dacă elevii sunt alții decât îi știam cu câțiva ani ăn urmă, și dascălii trebuie să se
schimbe, să se adapteze noilor nevoi ale acestora, să gestioneze cu mult tact și îndemânare multiplele
probleme care apar: lipsa de interes pentru învățătură, abandon școlar, indisciplină, violență, lipsă de
încredere în forțele proprii, teama de a veni la școală, etc.
Măiestria unui dascăl bun constă în construirea unei relații eficiente între el și elevii săi, familie și
comunitate. Aceasta se poate concretiza în aspecte precum: tratarea diferențiată a elevilor , permițându-le
să-și manifeste unicitatea, individualitatea, creativitatea. Creându-i sentimentul de interdependență, elevul
se poate manifesta liber, fără să se afle sub lupa imensă a ochiului vigilent al dascălului de altădată,
pregătit doar de sancționare. Criticile, dezaprobările, avertizările, trebuie înlocuite cu îndemnuri, sfaturi,
9
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alternative la soluții găsite de elevii noștri. Astfel, ei se vor simți înțeleși, apreciați, încurajați să fie
stăpâni pe forțele proprii. Numai prin eforturi susținute de fiecare parte , se poate ajunge acolo unde ți -ai
stabilit ținta. De asemenea, ascultarea activă are un rol important în cunoașterea personalității complexe a
copilului, contribuind astfel la bunul mers al actului educațional.
Știm cu toții că succesul oricărei activități didactice are la bază relația care se stabilește între omul
de la catedră și acele suflete inocente care așteaptă răspuns la orice nedumerire a l or. O legătură
indestructibilă peste ani și vremuri. Ce poate fi mai înălțător pe Pământ decât să știi că unul lângă altul,
dascăl- elev, adică împreună, aducem Raiul pe Pământ!
Copilul este ca și o floare care are nevoie de albină pentru polenizare. Cu to ate acestea, trebuie
să-l ajutăm să înțeleagă că există și autofertilitatea. Rolul nostru, ca dascăl, este de a -l face conștient de
importanța sa în evoluția societății. Profesorul nu mai este ”solistul” principal în procesul de învățare a
noilor cunoștinț e, ci ”acompaniatorul” care îl sprijină în procesul de descoperire, organizare și
sistematizare a cunoștințelor, devenind ghidul lor. Acompaniind actul de învățare, profesorul încurajează
interacțiunea elev- elev, determinându-l să coopereze, îi dă libertatea să-și urmărească propriile idei,
devenind dornic să-și assume riscuri și responsabilități, să muncească în așa fel încât să fie capabil să
răspundă provocărilor intelectuale curente.
Un dascăl bun trebuie să-l învețe pe elev că omul viitorului are nevoie de puterea de a se adapta și
descurca în orice situație nouă, deci are nevoie de independență! De aceea, mai mult ca oricând, rolul
nostru, al educatorilor, este de a le forma o atitudine pozitivă față de sine, ghidându -i în sarcini potrivite
propriilor stiluri de învățare și gândire, dăruindu-le căldură sufletească, îndrumare și credit celor ”luați
sub aripa noastră”. În acest mod, elevul descoperă că autoeducația este ncesară , oferindu-i libertatea de a
fi ”educator al propriei personalități”, opera p ropriei voințe.
Celor care slujesc aceste ”jertfelnice„ ale educației le așez lângă inimă cuvintele Sfântului Ion
Gură de Aur: ”Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul sau sculptorul fac figuri fără
viață, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu”.
Să aducă bucurii crescânde lui Dumnezeu și oamenilor, prin chipurile pline de viață modelate în sufletul
școlarilor!
Bibliografie:
Delors, Jacques, Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru educație în secolul XXI,
Editura Polirom, Iași, 2000;
Panțuru, Stan, Fundamente pedagogice, Editura Universitatea Transilvania, Brașov, 1995

Rolul stilistic al verbului
Prof. limba și literatura română Cristina-Mădălina ALEXOAE
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
În operele narative care evocă fapte şi întâmplări din trecutul istoric sau din viaţa autorului ori a
unui personaj, scriitorii folosesc în cele mai multe situaţii prezentul în locul formelor de trecut, astfel încât
naraţiunea să fie mai dinamică, să prindă viaţă pentru a-l face pe cititor să trăiască faptele ca şi cum s-ar
desfăşura în faţa ochilor lui. Acest timp prezent folosit pentru nararea faptelor din trecut se numeşte
prezentul istoric sau prezentul dramatic.
Exemplu:
Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium,
Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase
Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă;
Călăreţii umplu câmpul şi roiesc după un semn
Şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn,
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Pe copite iau în fugă faţa negrului pământ,
Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt
Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni
Orizontu-ntunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni,
Vijelind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie.

(M.Eminescu, Scrisoarea III)
Prin folosirea verbelor onomatopeice, scriitorul urmăreşte realizarea unei imagini auditive,
făcându-l pe cititor nu numai să vadă aspectele înfăţişate, ci să şi audă cele petrecute.
Exemplu:
Porumbiştele, holdele de grâu şi de ovăz, cânepiştele, grădinile, casele, pădurile, toate zumzeau,
şuşoteau, fâşâiau, înţelegându-se între ele şi bucurându-se de lumina ce se aprindea din ce în ce mai
biruitoare şi roditoare.
(L.Rebreanu, Ion)
Personificarea se poate realiza de cele mai multe ori prin intermediul unui verb, scriitorul
atribuind unui lucru sau unui animal acţiuni pe care nu le pot face decât oamenii.
Exemplu:
De ce dar, n-ar plânge florile sau nu s-ar bucura şi ele cu lacrimi de rouă şi de ce codrii nu s-ar
tângui cu glasuri de vânt? Şi de ce, încă, n-ar geme râurile cu eterne suspinuri de ape? Şi era în ceruri
atâta strălucire, pe pământ atâta linişte sfântă!
(C.Hogaş, Pe drumuri de munte)
Repetiţia verbului este folosită, de asemenea, cu scop stilistic, scriitorul urmărind să sublinieze
timpul îndelungat al desfăşurării acţiunii, intensitatea sau repeziciunea, impresia puternică pe care o
produce o anumită acţiune prin intermediul căreia autorul transmite sentimente, idei.
Exemplu:
Se tot duc, se duc mereu,
Trec în umbră, pier în vale,
Iară cornul plin de jale
Sună dulce, sună greu.
(M.Eminescu, Povestea teiului)
În afară de procedeele stilistice menţionate, verbul mai poate fi folosit şi pentru realizarea prozei
ritmate. Proza ritmată este folosită mai ales în basme şi ea rezultă din juxtapunerea unui şir de propoziţii
în care verbele, la acelaşi timp şi la aceeaşi persoană, sunt plasate de obicei la sfârşitul propoziţiei. De
exemplu:
- De asta şi eu mă anin / şi mă închin la cinstita faţa voastră, ca la un codru verde, cu un poloboc
de vin şi cu unul de pelin, / zise Gerilă. / Şi hai / de-acum să dormim, / mai acuş să ne trezim, / într-un
gând să ne unim, / pe Harap-Alb să-l slujim / şi tot prieteni să fim, / căci cu vrajbă şi urgie raiul n-o să
dobândim. /
(I.Creangă, Povestea lui Harap-Alb)

Climatul afectiv al familiei şi personalitatea copilului
Prof. înv. primar Carmen-Paula ANDREI
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Familia este unul din factorii care prin legea nescrisă a naturii, dar şi prin legea scrisă a
drepturilor omului, are obligaţia de a oferi un climat fundamental atât afectiv, cât şi ocrotitor. Deoarece
cea mai mică tulburare care apare în echilibrul afectiv al părinţilor provoacă tulburări în psihicul copiilor,
trebuie să acordăm o deosebită importanţă unor situaţii de acest gen, cum ar fi:
 iubirea tiranică a părinţilor pentru copii- determină dependenţă exagerată şi astfel imaturitate
11
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ambivalenta afectivă manifestată fie prin:
- acordare neechilibrată a afectiunii din partea celor doi părinţi (când unul îl ceartă, celălalt îl
apără);
- neconcordanţa dintre mesaje - double bind - (părintele îi spune copilului că-l iubeşte, dar nu o şi
demonstrează);
 indiferenţa afectivă manifestată prin:
- deprivare maternă / paternă prin divorţ;
- absenţa afectivă a părintelui (deşi prezent fizic, părintele nu reprezintă un sprijin afectiv pentru
copil).
Experimentele realizate de cercetătorul psiholog E.B.Hurlock au demonstrat că cea mai bună
metodă de susţinere afectivă şi stimulare motivaţională este lauda, încurajarea, în timp ce bătaia, critica
dacă sunt continue se soldează cu destructurări ale personalităţii, chiar cu nesupunere în faţa autorităţii,
iar cea mai dureroasă formă de raportare la succesul şi eşecul adolescenţilor este nepăsarea, ignorarea,
pentru că aceasta nu determină trăiri psihice afective pozitive sau negative şi se soldează cu sentimentul
izolării şi nepăsării.
Caracterul protector al familiei se caracterizează prin sentimentul securităţii, al susţinerii, al
echilibrului, sentimentul de a trăi în linişte. În acest sens câteva situaţii cu efecte negative sunt:
certuri, violenţe, agresivitate verbală şi fizică în cadrul familiei. Statisticile arată că peste 70% dintre
copiii delincvenţi şi 65% dintre cei cu tulburări neuropsihice provin din aceste medii. Astfel de
comportamente pot determina şi fuga de acasă, mai ales în adolescenţă.
divorţul sau separarea părinţilor - în urma lor copilul fiind supus unor motivaţii, tendinţe şi norme
contradictorii care împiedică dezvoltarea psihică corespunzătoare
Cercetările de specialitate arată că temperamentul este înnăscut, în timp ce caracterul se formează
prin educaţie, având o mare influenţă asupra personalităţii, sistem care se dezvoltă până spre 20 de ani.
Datorită faptului că din 24 de ore/zi copilul îşi petrece în cadrul familiei cele mai multe ore, punând în
calcul şi zilele de weekend, familiei îi revine o importanţă majoră în educaţie. Deci, este deosebit de
important modul cum se achită părinţii de sarcinile şi de responsabilităţile lor în educarea şi formarea
copilului şi cum interacţionează acţiunea educativă a familiei cu cea a şcolii.
Astfel de sarcini şi responsabilităţi sunt:
 asigurarea subzistenţei şi educaţiei;
 educarea şi dirijarea comportamentului în concordanţă cu standardele socio-culturale ;
 realizarea unei relaţii de comunicare şi aceasta nu doar la nivel faptic ;
 corectarea erorilor de comportament;
 comunicare verbală despre noţiunile de “bine” şi de “rău”
- prin oferirea de modele proprii - exemple personale ale părinţilor (nu le putem cere
copiilor să facă ceea ce părinţii înşişi nu fac);
- prin a nu cere copiilor să mintă în diverse situaţii pentru a absolvi pe părinte de anumite
responsabilităţi;
 susţinerea afectiv - morală - recunoaşterea şi aprecierea rezultatelor copilului, ceea ce nu
înseamnă blamarea sa în caz de eşec, ci stabilirea unei relaţii de iubire, respect şi încredere
reciprocă, încurajarea în a persevera.
 acordarea dreptului de membru al familiei, de participant activ la schimbările din cadrul ei pentru că cei care participă la depăşirea cu succes a unei crize de familie au ulterior o mai mică
vulnerabilitate la stres;
 informarea în legătură cu particularităţile vârstei pe care o are copilul (de la specialişti, profesori,
mass-media etc.).
Adolescenţa este cea mai dinamică etapă a dezvoltării umane. Nu este nici prin natura, nici prin
factorii ei constituenţi o perioadă de criză, dar, lipsa unor influenţe educative pozitive, ar putea deveni o
perioadă de criză. Adolescentul este, de fapt, oglinda familiei.
12
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În continuare prezint câteva caracteristici ale adolescenţilor, importante fiind şi prin sugestiile
educative sugerate. Specialiştii consideră că principalele temeri ale adolescenţilor sunt:
 teama de a nu fi luat în seamă, de a fi considerat încă mic, de a nu fi suficient apreciat - în acest
sens se sugerează încredinţarea unor responsabilităţi şi sprijinirea iniţiativelor adolescenţilor de
către părinţi;
 teama de a nu fi înţeles, de a fi ridiculizat, marginalizat, repezit - se sugerează susţinerea unor
dialoguri deschise, sincere, cu confidenţe reciproce;
 teama de a nu fi pedepsit pentru că nu a răspuns exigenţelor adultului - se sugerează un
comportament lin de tact, răbdare din partea părinţilor, iar intervenţiile punitive să fie făcute doar
în cazul abaterilor repetate şi majore;
 teama de a nu se cunoaşte prea bine, de a nu şti încă cine este, aceasta putând determina fie
subaprecierea, fie supraaprecierea - în aceste cazuri se sugerează consultarea unui specialist psiholog - pentru evaluarea capacităţilor şi asistarea procesului de autocunoaştere, important fiind
ca părinţii să nu-şi impună propriile dorinţe cu orice preţ, mai ales dacă acestea nu coincid cu
aptitudinile şi interesele adolescentului;
 teama de banal, obişnuit, tradiţional - în acest caz fiind recomandată stimularea, antrenarea şi
educarea creativităţii prin încurajarea şi descoperirea pasiunilor.
În final, să nu uităm căpentru a asigura climatul afectiv optim în familie aplicaţi consecvent
următoarele sugestii:
ÎN FIECARE ZI
O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ:
spuneţi “ TE IUBESC
 urmaţi o activitate de interes comun împreună
 sărutaţi-i înainte de culcare
 găsiţi posibilităţi de a rămâne singur cu copilul
 îmbrăţişaţi-l
petreceţi o seară doar cu familia
 învăţaţi-i autodisciplina (ordine, etc)
 faceti o recapitulare a lecţiilor cu copilul
 râdeţi împreună cu ei
 jucaţi un joc împreună
 verificaţi-le lecţiile
ajutaţi copiii să facă o faptă bună, dar anonimă
 limitaţi-le timpul petrecut în faţa televizorului
 asiguraţi-vă că mănâncă bine
 învăţaţi-i bunătatea prin exemple
 spuneţi “ Mulţumesc !” când vă oferă ceva
DE CÂTEVA ORI PE LUNĂ:
reamintiţi reuşitele şi recompensele
învăţaţi-i o ocupaţie utilă în viaţă (gătit, spălat)
întrebaţi cum mai merg lucrurile (la şcoală,
cu prietenii, în familie)
încercaţi ceva nou împreună cu copiii
vizitaţi o bibliotecă,un muzeu
acordaţi din timpul dvs. pentru a vă copilări
fiţi spontani, nu le cereţi prea mult

O DATĂ PE LUNĂ:
 reamintiţi ce înseamnă familia pentru dvs.
 actualizaţi regulile din casă
 adaptaţi responsabilităţile
 mergeţi în excursie
 purtaţi o discuţie lungă de la om la om
 reciclaţi, daţi săracilor
 bucuraţi-vă toţi de o aniversare
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Lectura suplimentară a elevilor din învăţământul primar

Prof. înv. primar Simona-Elena ANDREI
Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Oneşti
Şcoala este cea care trebuie să dezvolte gustul şi interesul copiilor de a citi, să dezvăluie
frumuseţile din scrierile naţionale şi universale.
În ultimii ani, în educaţia copiilor şi a tinerilor, un loc important îl ocupă computerul şi
televiziunea. Acestea sunt tot mai solicitate în detrimentul lecturii individuale. Într-o lume guvernată de
computere se formează tot mai des întrebarea: „De ce trebuie să-l pregătim pe elev pentru a citi din cărţile
la fel prezentate de la descoperirea tiparului? De ce să atingă foile de hârtie şi să urmărească cu privirea
rândurile tipărite când, după accesarea unor adrese pe site, poate urmări tot ce-şi doreşte?”
Răspunsul este că, oricât de uluitoare sunt posibilităţile unei maşinării din ce în ce mai
acaparatoare cum este computerul, acesta nu poate asigura atmosfera emoţională generată de citirea pe
„nerăsuflate” a unei cărţi incitante. Totuşi, nu este suficientă această citire. Numai atunci când noi,
învăţătorii sau părinţii, ne vom găsi timp să ascultăm părerile copiilor despre ce au citit, să trăim alături de
ei traiectoria personajului favorit, numai atunci se poate realiza „puntea” între imaginile din cărţi şi
realitate.
Chemarea în lumea cărţilor nu vine doar din interior, ci deseori din afară, fiind generată şi
urmărită de familie şi şcoală. Astfel, mai târziu, ea devine o parte din viaţă, un pas esenţial în formarea
gustului pentru lectură, în generarea „iubirii de carte”. Cărţile sunt în măsură să-i iniţieze pe elevi în
lectură şi înţelegerea unor opere literare inspirate din universul vârstei lor, totodată contribuind la
dezvoltarea inteligenţei, sensibilităţii şi imaginaţiei. Acestea au rolul de a stârni bucuria, plăcerea şi
necesitatea lecturii, sentimente descoperite de fiecare dată când deschidem o carte. Mesajul artistic al
operei, înţeles în varietatea semnificaţiilor sale de către micii cititori, contribuie la educarea acestora în
spiritul unor virtuţi morale alese (cinste, demnitate, adevăr, curaj etc.). Interferenţa dintre categoriile
estetice şi extraestetice (frumosul, urâtul, ludicul, graţiosul, miniaturalul, duiosul, binele, dreptatea,
munca, umanismul etc.), valorificarea lor creatoare conferă operei un spor de afectivitate şi prin aceasta,
implicit, un caracter formativ.
Copilul trebuie permanent îndrumat către lectură. Cine a fost vrăjit o dată de această magie, va
rămâne pentru totdeauna dornic de încântările ei şi va căuta să le reînnoiască. Şi atunci va citi, va citi
mereu. Asta înseamnă gust al lecturii. Cine ştie să-l trezească a azvârlit o sămânţă vitală a culturii, vitală
pentru că înfloreşte mereu, în tot cursul vieţii. Cartea este cel mai la îndemână, mai comod instrument de
învăţare. Primele poveşti ascultate, pe urmă citite, fac să nască în spiritul copiilor, mai întâi într-o stare
latentă, apoi din ce în ce mai intens, perceperea unor sentimente care semnifică umanul şi actele sale
definitorii: dreptatea, curajul, dragostea, generozitatea, loialitatea. Se pot stabili legături afective între
copii şi carte. Dacă vrem să-i facem pe elevi să iubească lectura, trebuie să le căutăm cărţi construite în
jurul polilor de atracţie ai acţiunii şi imaginaţiei.
Având în vedere că se citeşte tot mai puţin, în activitatea didactică, am încercat să utilizez diferite
strategii ale muncii cu cartea, care să-i facă pe copii să îndrăgească eroii din poveşti, povestiri şi basme,
dar în acelaşi timp şi să-şi dezvolte gustul pentru lectură.
 Confecţionarea unor cărticele, pe diferite teme. Elevii au fost autorii textelor, pe care le-am strâns
într-o carte. Cititorii au fost tot elevii, având posibilitatea să lectureze compoziţii ale colegilor.
 Vizionarea unor filme realizate după basme sau poveşti. Citind acele poveşti, basme, după care
au fost realizate filmele, elevii au sesizat că există diferenţe între textul operei literare şi conţinutul
filmului. În momentul în care au vizionat singuri alt film, au citit şi textul, după care s-a realizat filmul,
pentru a descoperi dacă există o diferenţă.
 Selectarea unor fragmente dintr-o lectură, până la punctul culminant. Răspunsul la modul în care
s-a sfârşit întâmplarea, sunt nevoiţi să îl afle citind întreaga lectură.
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 Scurte rezumate, a unor texte citite, care să fie prezentate colegilor.
 „Cuvintele zilei”- fiecare elev este nevoit să prezinte, când îi vine rândul, cuvinte necunoscute sau
expresii deosebite, descoperite în textul pe care l-a citit, în ultima săptămână.
 Concursuri:„Recunoaşte personajul !”, „Recunoaşte autorul şi titlul !”, „Cine a spus ?”, „Cărei
poveşti aparţine imaginea?”, „Cel mai bun cititor sau recitator!”.
 Şezătorile literare au avut influenţă pozitivă asupra elevilor. Au fost impulsionaţi să caute
materiale, texte în versuri sau proză, ghicitori sau proverbe şi zicători, pentru a putea fi prezentate în
cadrul activităţilor.
Deoarece şi familia are un rol important în formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură, am
încercat să implic şi părinţii elevilor în anumite acţiuni. Au fost invitaţi să participe la concursurile,
şezătorile organizate. Fiind prezenţi, au avut ocazia de a observa cum se prezintă fiecare copil. Au fost
îndrumaţi cum să acţioneze, pentru a-i obişnui pe copii să lectureze. Am recomandat părinţilor, să
povestească copilului, în fiecare zi câte o poveste, ţinând cont şi de dorinţa lui de a reasculta o poveste
foarte îndrăgită. Să roage copilul să povestească pentru a-i îmbunătăţi capacitatea de concentrare şi de
redare a informaţiilor. Am amintit faptul că, petrecând un număr mare de ore în faţa calculatorului,
copilul întâmpină numeroase probleme în redarea unei întâmplări reale sau din lecturile sale.
Orice plimbare poate fi un motiv pentru lectură, dar un alt fel de lectură - cea a semnelor de
circulaţie, a comportamentului, a culorilor, a reacţiilor celorlalţi. Orice călătorie prin şi în afara localităţii,
este, de asemenea, un prilej pentru a povesti istoricul locurilor, pentru amintiri şi impresii.
Am sugerat părinţilor, ca în momentele lecturii, copilul să fie încurajat să redea prin desen ceea ce
a înţeles, sau să asculte muzică potrivită textului audiat. Ţinând cont de faptul că dezvoltarea cognitivă şi
emoţională a copiilor este diferită, părinţii trebuie să fie atenţi la dezvoltarea armonioasă, evitând
comparaţiile cu alţi copii şi observaţiile care îi pot inhiba.
 Acţiunile întreprinse cu biblioteca şcolii, au dat roade. Încă din clasa I, când am vizitat întreaga
şcoală, am intrat şi la bibliotecă. Elevii au avut posibilitatea de a vedea rafturile cu cărţi, fişele cu evidenţa
cititorilor, registrul în care sunt trecute cărţile existente în bibliotecă. Deşi au putut citi numai la sfârşitul
clasei I, elevii au împrumutat diferite reviste sau albume cu imagini, pe care le-au „citit”.
 “Minibiblioteca clasei”– fiecare elev a adus câte o carte şi am realizat o mică bibliotecă. Am notat
toate cărţile într-un „registru”. S-a făcut un instructaj, despre rolul bibliotecii din clasă, despre cum
trebuie să se păstreze aceste cărţi, despre modul cum trebuie să fie citite, fără a fi rupte, pătate sau
pierdute. Elevii au posibilitatea să împrumute cărţi, dar trebuie să noteze titlul cărţii luate în „registrul” de
evidenţă, data când a luat-o şi când a adus-o.
 Realizarea unui catalog al cărţilor din biblioteca personală şi selectarea acestora după conţinut.
Dacă la început, unii au notat un număr mic de cărţi, la anumite intervale de timp, au mai apărut şi altele.
Acţiunile prezentate au contribuit atât la formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură,
îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, precum şi la dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă,
a elevilor.
Să nu uităm că, scopul lecturii, este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură
comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să
interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul din
natură şi la cel creat de om.
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Poeziile - stimularea creativității

Prof. înv. primar Mihaela-Cristina ANTOHE
Colegiul Naţional „Ferdinand I ” Bacău
,,O piatră aruncată în lac stârneşte cercuri concentrice care se lărgesc pe suprafaţa apei,
legând în mişcarea lor nufărul şi trestia, bărcuţa de hârtie şi barca pescarului… Tot astfel, un cuvânt,
aruncat în minte la întâmplare, produce valuri la suprafaţă şi în adâncime, antrenând în căderea sa
sunete şi imagini, analogii şi amintiri, sensuri şi vise, într-o mişcare ce interesează experienţa şi
memoria, fantezia şi inconştientul.”
În crearea poeziilor, accentul se pune pe dezvoltarea şi generarea de idei originale . Prin
participarea la concursuri de oferă elevilor un anumit stimul (diplome, premii, satisfac ția muncii
efectuate). Se creează ocazia şi posibilitatea să-l lăsăm pe copil să ,, zburde liber” printre cuvinte, avem
datoria, nu numai morală, să-l încurajăm s-o facă. Libera folosire a tuturor posibilităţilor limbii nu
reprezintă decât una din direcţiile în care el se poate extinde. Imaginaţia copilului, stimulată să inventeze
cuvinte, va aplica instrumentele sale asupra tuturor trăsăturilor experienţei care vor provoca intervenţia sa
creativă.
Compunerea de poezii îmbunătățește această calitate atât de importantă pentru copii, potențialul
creativ.
PRIMĂVARĂ, BINE AI VENIT!
E primăvară!E primăvară!
Ce frumos este afară!
Fluturii cu aripile lor frumoase
Zboară printre flori gingaşe.
Din nou păsărele ciripesc
Pe crengile copacilor ce înfloresc.
Frumoşii ghiocei au înflorit,
Primăvară, bine ai venit!
(Popa Nanu Cătălin, clasa a IV-a)
IUBESC NATURA!
In natura eu gasesc
Un tablou sa mesteresc.
Briza usoara ce bate
Campia Romana strabate.
Mirosul imbietor al florilor
Vestesc intoarcerea cocorilor.
Pasarile ciripesc si zboara
E cald afara, e primavara!
(Popa- Nanu Cătălin, clasa a IV-a)
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SĂ PROTEJĂM NATURA!
Cand primavera soseste
Natura se innoieste,
Pamntul se incalzeste
Si padurea inverzeste.
Natura este frumoasa,
Dar e si periculoasa.
Daca nu o protejam,
Noi riscam sa poluam.
Hai de azi sa incercam
Natura sa o protejam
Iar natura ca sa fie
Simbol de fericire.

(Burulea Cosmin, clasa a IV-a)
NU VREM
Pământul nu-i al nostru
Şi nici al celor ce-au trecut
Noi nu avem dreptul să-l stricăm
Toţi trebuie să-l apărăm.
Căci Pământul este plin
De căldură şi lumină.
-Hai copii să ne-adunăm,
S-ocrotim cu drag natura!
Nu vrem gropi de gunoi!
Vrem in loc să apară flori!
Şi în limpedele ape
Să ne oglindim şi noi!
Şi codrul e frumos
Când plin e de ciripit
Dar îl doare şi pe dânsul
Când de foc e mistuit.
-Hai copii din lumea-ntreagă
Şi voi fraţi, părinţi, bunici!
Să trăim in armonie
Pe Pământul ce-l iubim!
(Antal Adriana, clasa a II-a)
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Competență -performanță-eficiență profesională și pedagogică a
educatorului contemporan
Prof. înv. primar Roxana-Mihaela ANTON
Școala Gimnazială „ Miron Costin” Bacău

Exercitându-şi funcţiile şi rolul său social, şcoala ca principal factor de cultură şi civilizaţie,
reprezintă ansamblul de componente raţional organizate şi interdependente care asigură funcţionalitatea ei
internă, ca un tot unitar, urmărind realizarea anumitor obiective instructiv educative precise pe care
prezentul, dar mai ales viitorul i le pune în faţă.
Deschiderea Europeană în reformă presupune transferul accentului pe activitatea elevului,
transformat în partener activ la propria formare. Poziţia acestuia ca obiect al educaţiei devine una
reflexivă, în care schimburile bilaterale ale experienţei de idei, în parteneriat cu profesorul, reprezintă
configuraţia modelului corect şi adecvat momentului în actul educaţiei. Şcoala nu trebuie să fie o
instituţie în care copilul să petreacă nemotivat sau motivat parţial, un timp al existenţei sale. Aici „ a
munci „ trebuie să aibă conotaţii nobile, care exclud relaţionări semantice ca: „ oboseală, rutină, timp
pierdut „. Aici copilul trebuie să dorească să vină, ca într-o oază de linişte, de unde să poată privi clar
propriul viitor, cu toate variantele posibile, din care să aibă şansa de a alege conştient pe cea care se
potriveşte cel mai bine atât aspiraţiilor individuale, cât şi potenţialului propriu, ambele înserate în
comanda socială a momentului istoric trăit.
De aceea diferenţierea, individualizarea, apare ca o necesitate în cadrul procesului instructiv–
educativ, deoarece fiecare individ este un unicat al colectivităţii. Fiecărui elev se cuvine a-i descoperi acel
segment al predispoziţiilor, aptitudinilor sau talentului, care să-i asigure împlinirea şi mai ales să se
inoculeze discret sentimentul valorizării obiective a performanţelor individuale, în contextul social,
comparativ cu standardele epocii şi cu performanţele celorlalţi membrii ai societăţii în care trăieşte.
Elementul cel mai important al paradigmei învăţământului European include în planul activităţilor
didactice, pe elev, cu universul său interior, potenţat de componentele mediului educativ : şcoală , familie,
societate. Tratarea diferenţiată şi individuală, într-o manieră flexibilă şi responsabilă, a tuturor elevilor
fără discriminări, pentru a evita supraîncărcarea acestora cu elemente teoretice şi care nu fac obiectul
preocupărilor vârstei, este una din soluţiile pentru ca şcoala să asigure un climat afectiv adecvat care să
permită parcurgerea fără sincope a perioadei de şcolaritate.
Deosebirile individuale sunt o realitate, astfel nu vom afla un elev la modul general ci în faţa
noastră mereu va fi un elev– în particular, a unui individ care este adesea o enigmă, o „…problemă a cărui
soluţie nu poate fi găsită decât în el…”
Societatea contemporană are nevoie de un individ cu o capacitate de integrare rapidă şi creatoare
în realitatea progresului social, are nevoie de flexibilitate şi productivitate în gândire, de o participare
activă la propriul destin, de o contribuţie personală la promovarea umană. Educaţia modernă se sprijină pe
„ a învăţa să cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi, a învăţa să exişti” ( J. Delors,
2000 ) de aceea prin tratarea diferenţiată, individualizată, îl ajutăm pe elev „ a învăţa să cunoască „
potrivit particularităţilor sale individuale, să clasifice şi să reclasifice, să treacă de la concret la abstract, să
privească lucrurile dintr-un alt unghi, să fie elev şi profesor în acelaşi timp. Trebuie prin modalităţile de
tratare diferenţiată folosite să-l învăţăm „să facă”, prin construirea unui nucleu flexibil care să-i ofere
rapid accesul la o meserie potrivită particularităţilor sale individuale. Astfel îl vom învăţa să „trăiască
alături de ceilalţi , îl vom învăţa să fie „ deoarece scopul dezvoltării este „ împlinirea omului, în toată
bogăţia personalităţii sale, a complexităţii formelor de expresie şi a diverselor sale opţiuni ca individ,
membru al familiei şi al comunităţii, cetăţean şi producător, creator de tehnici sau spirit novator” ( E.
Faure )
Prin modalităţile de tratare diferenţiată, individualizată, le formăm elevilor independenţă în
gândire şi acţiune, determinându-i să defrişeze singuri unele terenuri ele cunoaşterii potrivit propriilor
forţe, mobilizând capacităţile intelectuale de care dispune la etapa de vârstă la care se găseşte. Creşterea
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cererii de instrucţie, multiplicarea rapidă a cunoştinţelor şi amplificarea aspiraţiilor, impun de fapt
valorificarea la maxim a potenţialului fiecărei vârste şi luarea în considerare a particularităţilor
individuale.
„ Fiecare copil are o individualitate a sa. „Conducerea copilului în procesul instructiv - educativ
trebuie să ţină seama de caracteristicile acestei individualităţi…Dar, după cum un sculptor, de exemplu,
nu poate din orice bloc de marmoră realiza orice statuie, tot astfel educatorul, nu poate din copil modela
orice tip de personalitate. Sculptorul, privind blocul de marmoră de care dispune, întrevede modelul
viitoarei sale opere. Forma acestuia , dimensiunile , culoarea, caracteristicile cristalelor, fisurile,
adânciturile, proeminenţele sunt elemente care intervin sugestiv în conturarea modelului. La întrebarea: „
Ce aş putea să fac din acest bloc ?”, pe care eventual sculptorul şi-ar pune-o, blocul de marmoră i-ar putea
răspunde:„ Poţi multe, dar nu orice…Eu , acesta sunt…cercetează-mă cu atenţie, foloseşte-te de orice
cristal al meu şi dă-mi strălucirea pe care oricine o doreşte „ ( Ion Holban )
Punctul de vedere exprimat metaforic, pe care se sprijină citatul este cel al orientării şi
diferenţierii în procesul de predare – învăţare – evaluare, ca principal deziderat al unei „pedagogii a
acţiunii”. Potrivit principiului accesibilităţii şi individualizării învăţământului, organizarea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ, trebuie să se realizeze pe măsura posibilităţilor reale ale elevilor, ţinându-se
seama de particularităţile de vârstă, sex , nivelul de pregătire anterioară, precum şi de deosebirile
individuale, de potenţialul intelectual şi fizic al fiecărui elev. Aplicarea acestui principiu este premisa unei
atitudini active a elevilor.
Orice demers didactic, coroborat cu toate celelalte activităţi conexe, trebuie să pornească de la
premisa că ceea ce diferenţiază omul, în interiorul regnului căruia îi aparţine, este gândirea, definită drept
capacitatea de a procesa informaţia şi de a o folosi pentru lărgirea orizontului cognitiv. În sfera acestuia se
situează în mod firesc, dobândirea abilităţii care să rezolve problemele din viaţa cotidiană, fapt ce permite
inserţia socială a individului. Posibilitatea acestuia de a se adapta algoritmului mediului în care vieţuieşte.
Acest deziderat se realizează ţinând cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor,
deoarece neglijând aceste diferenţe influenţăm negativ activitatea de învăţare a elevului! Să nu uităm deci,
că elevul este cheia procesului didactic şi ne centrăm pe el. El nu se termină în acest proces şi nu este
materie primă pentru şcoală! El este viitorul societăţii şi va trebui să se adapteze la ea şi să o adapteze pe
aceasta la visurile lui. El –are aşteptări pe care vrea să şi le îndeplinească, are valori la care aderă, are
anumite competenţe şi un bagaj biologic şi cultural .
De aceea tratarea diferenţiată a elevilor este o necesitate a învăţământului contemporan, deoarece
astfel elevul îşi va forma potrivit ritmului său competenţele necesare integrării sale în societate şi
capacităţile necesare participării active la viaţa socială.

Învăţarea diferenţiată
Înv. Elena APOSTU
Școala Gimnazială Sascut
O preocupare majoră a fiecărui dascăl – deschizător de drumuri – este cunoaşterea reală a
individualităţii elevilor cu care lucrează, fapt care conduce la o individualizare a acţiunilor pedagogice, la
o tratare diferenţiată a elevilor în funcţie de posibilităţile şi înclinaţiile lor.
Concepţia ştiinţifică privitoare la tratarea individuală a elevilor constă în cunoaşterea gradului de
evoluţie a diferitelor procese psihice, a gradului de dezvoltare, a tipului de inteligenţă caracteristică
fiecărui copil, pentru a putea folosi mijloace adecvate în scopul dezvoltării acesteia la nivelul standardelor
şcolare.
Diferenţierea vizează tehnologia didactică, diferenţierea sarcinilor de muncă independentă în
clasă sau acasă, stimularea iniţiativelor şi intereselor personale ale elevilor.
Diferenţierea
conţinutului se realizează prin: trunchi comun, curriculum la decizia şcolii, cursuri, activităţi
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complementare celor din programul obligatoriu pentru toţi, cursuri diferite ca nivel pentru aceeaşi
disciplină, activitate extracurriculară corelată cu cea şcolară. Exemple de diferenţieri de conţinut:
a) sistemul unităţilor capitalizate (credite): conţinutul e divizat în unităţi care corespund unui
semestru / an / ciclu. Anumite unităţi sunt obligatorii, altele nu, din care elevul alege cele care îi convin.
La sfârşitul perioadei de timp elevul susţine un examen care îi conferă un număr de credite. Unităţile
prevăd:
b) sistemul modular: conţinutul este divizat în subunităţi bine structurate, cu relaţii specifice între
ele. Fiecare modul cuprinde obiective exprimate în cunoştinţe, activităţi, are variante ca ritm, nivel de
dezvoltare, de recuperare, are probe de intrare (ce este nevoie să ştie), finale (ce trebuie să ştie) şi
intermediare (ce ştie).
c) activităţi extracurriculare: ştim că educaţia se realizează în mod formal (activitate şcolară),
informal (experienţa cotidiană), non-formal (perişcolar). Edgar Faure spunea : « In vremea noastră se
recunoaşte imposibilitatea de a considera educaţia ca un proces limitat în timp şi spaţiu. »
Diferenţierea se realizează prin modul de organizare a activităţii şcolare, a activităţii didactice şi
prin metodologia didactică aplicată. Distingem patru moduri de organizare a activităţii:
a) activitate colectivă, caracterizată prin transmiterea informaţiei de la învăţător către elevi;
b) activitate pe grupe, în general omogene, constituite după un anumit criteriu;
c) activitate pe echipe, grupe eterogene, constituite după preferinţa elevilor pentru o activitate;
d) activitate individuală, independentă.
Activitatea pe grupe:
- în constituirea grupelor numărul de elevi să nu depăşească 6-7, gruparea elevilor să se realizeze
după un criteriu (ex. natura activităţii) sau la libera alegere a elevilor şi se stabilesc relaţiile dintre
membrii grupului (ex. coordonatorul poate fi un elev sau învăţătorul);
- tipuri de activităţi pentru grup: rezolvarea de probleme, lucrări practice, studiu de documente,
proiecte, anchete;
- relaţia învăţător-elev se modifică astfel: învăţătorul sprijină elevul, îi stabileşte conţinuturile şi
materialele necesare, învăţătorul pregăteşte activitatea, îndrumă în punctele cheie, dar NU conduce
activitatea.
Jean Vial: « Activitatea în grup se caracterizează prin specificarea sarcinilor după motivaţiile şi
capacităţile membrilor grupului, asigurarea unităţii conţinutului activităţii, coordonarea, convergenţa
efortului, existenţa unui responsabil şi a unui colectiv. »
Exemple de situaţii în care se pot organiza activităţi pe grupe: la limba romană, la exerciţii de
consolidare, la ştiinţele naturii, aplicaţii în consolidare şi recapitulare la orice disciplină.
J. Deschamp a constatat că există diferenţe între elevi de aceeaşi vârstă şi capacitate intelectuală,
faţă de diferite sarcini de lucru. Astfel 13 minute este media diferenţelor de timp într-o sarcină de căutare
a unor cuvinte într-un dicţionar, 2 minute 1/2 pentru exerciţii uşoare de adunare, pentru rezolvarea unor
probleme de aritmetică, 11 minute.
E. Planchard spune că în general “linia de conduită a profesorului este aceea de a-i frâna pe aceia
care se arată prea inteligenţi, de a-i stimula pe cei care nu sunt destul de dezvoltaţi, pentru realizarea unor
norme unice.” Elevii diferă din punct de vedere al aptitudinilor, a ritmului de învăţare, a gradului de
înţelegere a fenomenelor (unii aprofundează, alţii sunt superficiali), a capacităţii de învăţare, a rezultatelor
obţinute.
Pentru diferenţierea prin metodologie este nevoie ca:
 elevii cu capacitate de învăţare scăzută să fie cuprinşi în activităţi frontale, dar trataţi
individual;
 elevii cu dificultăţi accentuate ale capacităţii de învăţare să fie instruiţi în grupe, dar cu
teme diferenţiate pentru activitatea independentă;
 elevii cu capacitate de învăţare mai redusă să fie incluşi în clase speciale;
Individualizarea prin muncă independentă se poate realiza prin:
 teme individuale / acasă;
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 muncă personalizată, activităţi cu conţinut diferenţiat, realizată individual.
În mod obişnuit elevii lucrează individual mai ales pentru fixarea şi consolidarea cunoştinţelor,
pentru aplicarea lor în practică, pentru formarea de priceperi şi deprinderi, pentru exersarea unor operaţii
mintale, rezolvând exerciţii şi probleme, efectuând măsurători, desene, schiţe, compuneri. De multe ori
activitatea individuală se organizează dându-li-se elevilor spre rezolvare teme comune, învăţătorul având
grijă ca acestea să fie variate, de dificultate crescândă, substanţiale.
În ultimul timp un rol important îl ocupă activitatea individuală pe grupe de nivel. În acest caz
temele sunt alese astfel încât unele să fie potrivite pentru elevii buni care n-au nevoie de explicaţii
suplimentare, altele pentru elevii cu nivel mediu, iar altele să fie adecvate pentru elevii mai slabi, cu
anumite goluri la obiectul respectiv, care au nevoie de mai multe îndrumări, ajutor şi control.
În organizarea individuală a procesului de învăţământ, se poate ca temele ce se dau elevilor să fie
diferite de la un nivel la altul. Se spune că învăţământul este individualizat sau personalizat. Este greu
însă ca învăţătorul să dea teme de muncă independentă adecvate posibilităţilor fiecărui elev în parte, de
aceea se recurge la munca diferenţiată pe grupe de nivel.
În cadrul unei lecţii organizate frontal, învăţătorul îndrumă şi conduce activitatea tuturor elevilor
din clasă. Acest mod de învăţare asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor predate. Cadrul
didactic, cunoscând dificultăţile lecţiei pe care o predă, modulează ritmul predării, astfel încât elevii să
înţeleagă şi să-şi însuşească noile cunoştinţe.
Tot în cadrul învăţământului frontal, elevii învaţă cum se folosesc instrumentele de muncă
intelectuală: cum să se folosească de cărţi şi dicţionare, de atlase, diagrame, cum să observe, să analizeze
şi să prezinte un obiect ori un fenomen, cum să realizeze o schiţă, o hartă, un experiment.
Învăţământul frontal are însemnate efecte educative asupra elevilor. Transmiterea cunoştinţelor
de către învăţător este însoţită adesea de dezvoltarea sentimentelor, de formarea convingerilor şi
atitudinilor acestora. Mesajul transmis de învăţător exprimă şi convingerile lui morale, le indică elevilor la
care valori aderă şi pe care le respinge, ceea ce îi influenţează şi pe elevi.
Bibliografie:
Neacşu Ion - “Metode şi tehnici de învăţare eficientă” - Editura Militară, Bucureşti, 1990
Radu Ion - “Invăţământul diferenţiat. Concepţii şi strategii” - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1978
Jinga I., Negret I. - “Invăţarea eficientă” - Editura Edilis, Bucureşti, 1994
Bontaş Ioan - “Pedagogie” - Editura All, 1998
Rom. B. Iucu - “Instruirea şcolară - Perspective teoretice şi aplicative” - Editura Polirom , Iaşi, 2001
Joiţa E. - “Eficienţa instruirii” - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999

Rolurile managerului clasei
Prof. înv. primar Adriana AVĂDĂNI
Şcoala Gimnazială Palanca
Întrucât cantitatea de informaţie de care dispune societatea în zilele noastre creşte într-un ritm
alert, conceptul de învăţare trebuie reconsiderat. Şcoala şi dascălii trebuie să propună elevilor activităţi de
învăţare cu caracter integrat, care le solicită dezvoltarea sub toate aspectele. Raportul pentru UNESCO
privind educaţia în secolul XXI coordonat de Jacques Delors pune la baza învăţării următorii,,piloni”:
 ,,A învăţa să ştii/să cunoşti”-stapânirea instrumentelor şi tehnicilor de muncă intelectuală;
 ,,A învăţa să faci”-deprinderile necesare unei profesii, cele de utilizare a instrumentelor
tehnologiilor avansate;
 ,,A învăţa să munceşti împreună cu ceilalţi”-prevenirea şi rezolvarea conflictelor, deprinderi de
lucru în echipă;
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,,A învăţa să fii”-autocunoaştere, efortul de a-şi dezvolta propria capacitate, responsabilitate,
propriul simţ.
Alţi pedagogi adugă şi un al cincilea pilon”:
 ,, a învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi societatea “.
Învăţarea iese din cadrele spaţiale, temporale şi instituţionale tradiţionale: se învaţă la orice
vârstă (învăţare continuă), nu doar în cadrul şcolii şi al orelor de curs (învăţare nonformală şi informală) şi
nu doar pe criteriul disciplinelor formale -se impune învăţarea interdisciplinară, transdisciplinară sau
cross-curriculară.
Astfel, rolul managerului clasei se schimbă: el nu mai trebuie să fie canalul de transmitere a
cunoştinţelor şi valorilor dinspre societate spre individ, ci un îndrumător, un consilier capabil să formeze
şi să dezvolte personalitatea elevilor.
Gilbert Leroy aprecia că ,,mediul în care se dezvoltă copilul influenţează evoluţia acestuia, iar
comportamentul său depinde în mare măsură de natura relaţiilor cu partenerii“.
În procesul instructiv-educativ, cadrul didactic desfăşoară următoarele activităţi, având caracter
managerial:
 Planificarea. Cadrul didactic planifică activităţile instructiv-educative, în funcţie de obiectivele
urmărite şi de particularităţile clasei.
 Organizarea. Întreaga activitate a clasei de elevi este organizată de profesor, consultându-i în
stabilirea responsabilităţilor pentru asigurarea unui climat psiho-pedagogic.
 Comunicarea. Cadrul didactic stabileşte relaţii de comunicare directă, existând un dialog
continuu cu elevii prin care aceştia formulează întrebări, răspunsuri.
 Conducerea. În calitate de manager al clasei, cadrul didactic conduce, dirijează activitatea
instructiv-educativă .
 Coordonarea. Coordonează activităţile instructiv-educative, urmărind o sincronizare între
obiectivele individuale şi cele ale clasei, contribuind la întărirea solidarităţii grupului.
 Îndrumarea. Cadrul didactic îndrumă elevii în procesul învăţării, prin sfaturi şi recomandări ce-i
permit elevului să-şi formeze comportamente.
 Motivarea. Unul din rolurile principale ale cadrului didactic este acela de motiva activitatea
elevilor, utilizând aprecieri verbale şi reacţii nonverbale menite să consolideze comportamente
pozitive.
 Consilierea. Cadrul didactic consiliază elevii în activitatea şcolară şi în cea extraşcolară, prin
sfaturi, orientare şcolară şi profesională a elevilor.
 Controlul. Cadrul didactic controlează elevii în scopul îndeplinirii sarcinilor didactice. Controlul
urmăreşte să regleze activitatea din timpul desfăşurării ei.
 Evaluarea. Cadrul didactic evaluează măsura în care scopurile şi obiectivele au fost atinse, prin
instrumente de evaluare întocmite şi aplicate corect ceea ce vor duce la informaţii clare care să
stea la baza deciziilor cele mai potrivite pentru ameliorarea şi dezvoltarea clasei de elevi.
În continuare, voi prezenta un instrument de evaluare - Observarea sistematică - Lista de control
- verificare pe care l-am aplicat la Clasa pregătitoare, clasă la care am predat anul trecut:
Listă de control –verificare
Elev: A.N.
Competenţa: 2.3. participarea la dialoguri scurte în situaţii de comunicare uzuală
Nr.crt. Comportamentul observat
Nivel de realizare
DA
NU
1.
Formulează răspunsuri adecvate la întrebări.
X
2.
Argumentează afirmaţiile făcute.
X
3.
Formulează întrebări care conduc la continuarea X
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firească a subiectului abordat.
Utilizează formule de iniţiere a dialogului: formule de X
salut, de adresare, de prezentare, potrivite
interlocutorului.
Utilizează formule adecvate de continuare a dialogului: X
întrebări suplimentare, care urmăresc lămurirea unor
afirmaţii, formule de solicitare.
Păstrează ideea dialogului.
X

Bibliografie :
1.Gherguţ,A.,Management general şi strategic în educaţie.Ghid practic, Editura Polirom, Iaşi, 2007
2.Gilbert L., Dialogul în educaţie , Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1974
3.***Suport de curs, Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii mici, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei, Departamentul pentru formarea profesorilor, Bucureşti,2012

Învăţătorul!
Neculai BALAJ
Şcoala Gimnazială “Ioana Radu Rosetti” Brusturoasa
Învăţătoru-i calea, lumina şi nădejdea,
În marea de ştiinţe, ce umple omenirea,
El este omul ,, ce le ştie pe toate” ,
De la probleme simple, la cele complicate.

Tot ceea ce te-nvaţă, pe tine-nvăţătorul,
Te-ajută ca-n viaţă, să-ţi fie mai lin zborul,
Şi cred că-n aste vremuri, puţin cam tulburate,
Noi bine dacă vrem, îl sprijinim măi frate!

Bibliografie:
Această poezie este creaţie proprie şi este publicată pentru prima dată cu această ocazie.

Gândirea laterală şi creativitatea
Prof. înv. primar Alina-Maria BARBU
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
„Nu poţi săpa o groapa nouă adâncind una mai veche.” (Edward de Bono)
Considerat autoritatea numărul unu în lume în domeniul gândirii creative şi al predării gândirii ca
abilitate dobândită, Edward de Bono propune pentru modalitatea creativă de a raționa termenul de
,,gândire laterală” (lateral thinking), pe care Dicționarul Cambridge îl definește ca ,,o cale de rezolvare a
problemelor gândind despre ceva imaginativ şi original, iar nu uzând de metodele tradiționale sau
așteptate”. Preocuparea acestuia pentru (re)gândirea gândirii o găsim la acesta în 1967, când asociază
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„gândirii verticale” (logice), bazată pe cauzalitate, conceptul de ,,gândire laterală” pentru a-i spori primei
utilitatea prin adăugarea creativității şi pe ntru a-i tempera rigiditatea procesului. Propunea să desemneze
un proces sistematic de a gândi inovator, depășind tiparele limitative ale gândirii logice. Atitudinea
,,gândirii laterale” presupune mai întâi refuzul de a accepta modelele rigide ale minții, dar şi o încercare
de a combina lucrurile în alt mod, chiar şi atunci când credem că nu mai există alte variante. Atunci când
gândim lateral, încercăm întotdeauna să gândim alternative, să restructurăm vechile modele. Ideea
principală e că multe probleme necesită pentru rezolvare abordarea din mai multe perspective, până la
găsirea celei care poate conduce la o soluție.
Ne putem întreba de ce a trebuit să fie inventat termenul de ,,gândire laterală”, atunci când termenul
de ,,creativitate” părea mult mai convenabil. Răspunsul lui Edward de Bono a fost acela că termenul de
,,creativitate” este departe de a fi adecvat şi că nu descrie ceea ce înțelege el prin ,,gândire laterală”, în
care ceea ce interesează este capacitatea de a schimba percepția și de a conti nua să o schimbi. Poți fi
creativ şi puțin apt de gândire laterală, dar sunt şi persoane concomitent capabile de amândouă. Se
constată același lucru la elevi: în fața unei probleme de rezolvat, un copil de nouă ani poate foarte bine să
propună o soluție ex trem de originală pentru că nu este împiedicat de abordarea ei convențională,
abordarea lui fiind creativă şi originală. Dar, același copil poate fi reticent în căutarea unei abordări
diferite; el este creativ, original, dar de asemenea rigid, adică exact contrariul a ceea ce pretinde gândirea
laterală.
Există o aşa-numită ,,a doua regulă a lui de Bono”, care spune simplu că ,,O certitudine nu este
adesea decât o lipsă de imaginație”. Nu rareori, o ipoteză sau o explicație pot fi considerate unice pentru
că nu ne imaginăm altele, un exemplu clasic fiind acela al teoriei lui Darwin asupra evoluției speciilor.
Aceasta este o teorie plauzibilă, rațională şi mai bună decât altele dar e imposibil de demonstrat.
Certitudinea noastră vine din imposibilitatea de a ne imagina un mecanism mai bun, deși pot exista şi alte
explicații concurente.
Edward de Bono arată că, în educație, accentul a fost pus întotdeauna pe gândirea logică
consecventă (,,gândire verticală”) , care prin tradiție a fost considerată singura modalitate adecvată de
utilizare a informațiilor. În schimb, creativitatea e încurajată doar vag, ca şi cum ar fi un talent misterios.
Astfel, autorul se ocupă tocmai de ceea ce el numește ,,gândire laterală”, cu care creativitatea se
suprapune parțial. Atitudinea ,,gândirii laterale” presupune mai întâi refuzul de a accepta modelele rigide
ale minții, dar şi o încercare de a combina lucrurile în alt mod, chiar şi atunci când credem că nu mai
există alte variante. Atunci când gândim lateral, încercăm întotdeauna să gândim alternativ, să
restructurăm vechile modele.
Creativitatea este vitală în toate domeniile şi, în ciuda unor prejudecăți, ea nu este o moștenire
genetică: putem deveni creativi dacă aplicăm câteva metode, chiar dacă nu vom deveni mari creatori
precum Picasso sau Einstein. Avem nevoie de mai multă flexibilitate mentală în cazul modului obișnuit
de a gândi.
De Bono a sugerat patru factori dominanți asociați gândirii laterale. În primul rând, este vorba
despre identificarea elementelor principale ale problemei. În al doilea rând intervine necesitatea de a
aborda acele elemente din perspective diferite, în paralel cu (al treilea factor) renunțarea la gândirea
rigida, mecanică. Al patrulea factor este reprezentat de deschiderea față de orice idee, chiar şi față de
acelea care prezintă (la prima vedere) o probabilitate mică de reușită în a soluționa problema. Iată câteva
probleme pe care le puteți prezenta elevilor şi posibile soluții, dar nu uitați că acestea nu sunt unice:
Problema: „Un om locuiește la etajul 10 al unui bloc. De fiecare dată când se întoarce acasă, ia
liftul până la etajul 7 şi de acolo, urca trei etaje pe scări. Totu și el urăște să urce scările. Care este
explicația?
O soluție: Omul este pitic (si nu ajunge decât până la butonul corespunzător etajului 7). O varianta a
acestui puzzle include detaliul că în zilele ploioase urcă pana la etajul 10 (caci își folosește umbrela).
Problema: „Antoniu şi Cleopatra sunt morți într -o vilă din Egipt. Pe jos, lângă ei, se află un vas
spart şi un câine. Nu au nici un semn pe corp şi nu au fost otrăviți. Cum au murit?
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O soluție: Antoniu si Cleopatra erau doi peștișori, iar vasul în care se aflau ei (acvariul) a fost spart,
din greșeală, de un câine.
Formularea de opinii diferite este una dintre cele mai importante abilități. Cei mai eficienți
oameni sunt aceia care identifică punctul de vedere al celorlalți. Acest lucru ne permite să prezicem
efectele unei acțiuni sau să proiectăm un produs în funcție de nevoile celorlalți:
Exemplu: Se dă titlul: „Vulturul care a evadat de la Zoo”. Ce gânde ște fiecare dintre: paznicul, un
ziarist, un om de pe stradă, un copil?
Așadar, „gândirea laterală” oferă minții șansa de a ieși de sub constrângerile severe pe care le
impune gândirea logică, conduce adesea la diminuarea competen țelor pe care le reclamă elevul la
cerințele şi versatilitatea mediului (extra)școlar.
 Vasile Flueraş, Gândirea laterală şi scrisul creativ, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008;
 David Ausubel, F.G. Robinson, Învăţarea în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981

Stima de sine şi educaţia
Prof. înv. primar Carmen-Mihaela BARCAN
Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău
Într-o societate aflată în continuă schimbare, pledoaria pentru educaţie este premisa necesară
reabilitării adevăratelor semnificaţii ale vieţii. Aşadar educaţia, ca problemă fundamentală a umanităţii,
trebuie să fie în prim planul preocupărilor noastre.
În acest sens, trebuie acordată o mare importanţă substratului psihologic al educaţiei, crearea unui
tip de învăţământ (mai) flexibil, (mai) dinamic şi atractiv, deschis atât spre problemele elevului şi ale
educatorului din zilele noastre, cât şi către ale societăţii. Astfel, esenţiale devin percepţia de sine, nivelul
stimei de sine, încrederea în sine, capacitatea de autoactualizare, atitudinea faţă de viaţă (a elevului şi a
dascălului).
Elevii trebuie învăţaţi să coopereze, să fie susţinuţi (pozitiv, autentic şi constant) de către
educator, iar educatorul să fie sensibil la problemele şi tensiunile elevului, la formarea şi exprimarea
propriei lui identităţi.
Ne interesează, aşadar, ca elevul să construiască, să edifice cu inteligenţa sa, să aibă încredere în
el, să aibă o bună imagine despre sine; să găsească soluţii problemelor cu care se confruntă, să-şi asume
responsabilităţi, să stabilească şi să aprofundeze relaţiile cu ceilalţi. Trebuie avut în vedere deci
profunzimea şi autenticitatea trăirilor elevului, puterea lui de a crede în sine şi în ceilalţi, de a respecta şi
de a-i respecta pe cei din jurul său. Altfel spus, tonalitatea afectiv – emoţională a relaţiei educative este tot
atât de importantă, dacă nu chiar mai importantă decât aspectul ei cognitiv. Prin urmare, este necesar să
acordăm o egală (şi justificată) atenţie atât universului afectiv – motivaţional al elevului, cât şi celui al
educatorului.
Plecând de la premisa că relaţia educativă îl implică nu numai pe elev, ci şi pe adult, nu trebuie
neglijat adultul, viaţa, preocupările şi evoluţia acestuia. Aşa cum în viaţa interioară şi exterioară a elevului
apar probleme şi transformări mai mult sau mai puţin spectaculoase, tot astfel şi în viaţa interioară şi
exterioară a educatorului au loc evenimente esenţiale care influenţează valorile, atitudinea,
comportamentul lui în relaţia cu elevul. Ar trebui să depăşim prejudecata conform căreia în educaţie este
nevoie să privim mereu (numai) la elev. Este necesar să privim şi la noi, adulţii, pentru că şi noi suntem în
interiorul relaţiei educative. Şi cu noi, adulţii, se întâmplă totdeauna ceva. Este cazul ca într-o relaţie de
formare – dezvoltare să ţinem seama şi de particularităţile noastre psihice, morale, de momentele vieţii
noastre, de neliniştile şi de opţiunile noastre, de încărcătura lor emoţională.
25

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău

Actul educativ pleacă de la educator. Aşadar, nu este vorba numai despre psihologia elevului, ci şi
despre psihologia adultului, despre relaţia educativă ca unitate dintre educator şi elev.
Astăzi trăim într-o lume cu un nivel destul de ridicat al competitivităţii şi inventivităţii, al
confruntării şi al schimbării, al provocărilor şi al oportunităţilor, al tentaţiilor şi al ispitelor, o lume în care
stima / respectul de sine devine o nevoie presantă, cu valoare de supravieţuire.
Stima de sine este una dintre dimensiunile fundamentale ale personalităţii şi se referă la raportul
pe care îl are fiecare cu el însuşi. Este o privire – judecată despre noi înşine, vitală pentru propriul
echilibru psihic. Reprezintă încrederea autentică în propria minte, în propriul discernământ, în a şti că
merităm să fim fericiţi; înseamnă încrederea în capacitatea noastră de a învăţa, de a face alegeri adecvate,
de a lua decizii corecte şi într-un timp oportun, capacitatea de a controla schimbările. Prin urmare, ea se
corelează, în mod semnificativ, cu raţionalitatea, realismul, creativitatea şi capacitatea de a manevra
schimbarea, cu disponibilitatea de a recunoaşte (şi de a corecta) greşelile, cu bunăvoinţa şi cu spiritul de
cooperare.
Specialiştii au ajuns la concluzia că toate problemele psihologice – de la anxietate la depresie,
pâna la eşecul şcolar şi / profesional se leagă, mai mult sau mai puţin, dar întotdeauna, de o deficienţă a
stimei / respectului de sine.
Fr. Lelord şi Ch. André (1999) au ajuns la concluzia că stima / respectul de sine se întemeiază pe
încrederea în sine, pe cunoaşterea de sine şi pe iubirea de sine. Totodată, existenţa şi creşterea stimei de
sine presupun satisfacerea a două mari trebuinţe:
a) sentimentul de a fi iubit, de a ne simţi apreciaţi, simpatizaţi, doriţi, populari;
b) sentimentul de a fi competent, capabil de a rezolva problemele şi de a depăşi – constructiv şi
autentic – provocările vieţii.
Ca orice fiinţă umană, educatorii înşişi au niveluri diferite ale stimei de sine: unii au o stimă de
sine (constant) înaltă, alţii au o stimă de sine (constant) scăzută.
Educatorii cu o (constant) crescută stimă de sine sunt mai apţi să ajute copiii în dezvoltarea
strategiilor de soluţionare prin propriile puteri a problemelor şi să nu nege (minimalizeze) importanţa a
ceea ce elevii percep ca probleme. Având o încredere reală şi concretă în ei, dovedită practic, asemenea
educatori creează premise reale pentru clădirea unui sentiment de încredere la elevi. Ei îşi bazează
conducerea şi controlul clasei pe înţelegere, cooperare, implicare, pe rezolvarea problemelor, pe afecţiune
şi respect reciproc.
După N. Branden, ceea ce au în comun un bun profesor, un bun părinte, un psihoterapeut este
credinţa lor profundă în potenţialul persoanei de care se ocupă, convingere legată de ceea ce poate să fie
şi să facă persoana respectivă, plus capacitatea de a transmite această convingere în cursul interacţiunilor
lor.
Educatorii cu un bun respect de sine ştiu că majoritatea oamenilor au tendinţa de a-şi subestima
resursele interioare şi au tot timpul în vedere acest lucru. Cei mai mulţi dintre noi suntem în stare de
(mult) mai mult decât credem. Şi atunci, „unul dintre cele mai mari daruri pe care le poate oferi un
educator (institutor, profesor, părinte) unui copil, unui elev, este refuzul de a accepta concepţia negativă a
elevului despre sine în ceea ce priveşte propria valoare, întrevăzând un sine / un eu mai profund şi mai
puternic, fie şi numai ca potenţialitate” (Gabriel Albu).
Elevii cred în nivelul valorii stabilit şi oferit de dascălul lor. Ei sunt sensibili la modul cum sunt
văzuţi, apreciaţi, luaţi în seamă de educator. De aceea, menirea lui fundamentală şi scopul educaţiei sunt,
prin excelenţă, acelea de a-l asigura pe elev că este o persoană valoroasă, că depinde foarte mult de el săşi consolideze această valoare, că merită (din plin) respectul celorlalţi.
Bibliografie:
Albu Gabriel, „În căutarea educaţiei autentice”, Iaşi, Ed. Polirom, 2002
Verza Emil, Verza Florin Emil, „Psihologia vârstelor”, Ed. Pro Humanitate, Bucureşti, 2000
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Omagiu adus zilei învăţătorului

Prof. înv. primar Catalina BEJAN
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Cel Mare” Buhuşi
Vrem – nu vrem, în spatele fiecăruia dintre noi se află un dascăl. E un lucru pe care-l recunoaştem
rar, dar care se vede zi de zi. Spre cinstea sau dezamăgirea celor care ne-au pus în mână, pentru prima
oară tocul (vă mai aduceţi aminte cum arată un toc şi o călimară?) şi beţişoarele (mai există?).
Ziua învăţătorului este în fiecare zi în care dascălul, profesorul, intră în clasă. Ziua învăţătorului
este în fiecare zi în care un elev învaţă şi reuşeşte. Credem că misiunea noastră este să-i ajutăm pe copiii
noştri să înveţe şi să reuşească în viaţă. Influenţa pe care o are un dascăl asupra unui copil este eternă, nu
vom putea şti niciodată unde se opreşte. Căci fiecare copil poartă în suflet o vorbă, un gest, o învăţătură a
dascălului, pe care, adult devenind, o va transmite mai departe, în mod inconştient, copiilor săi.
Credem că este momentul, ca o dată pe an, să elogiem rostul şi strădania învăţătorului, a celui
care sădeşte lumină pentru lumina viitorului.
Pornind de la premisa că la români a existat, de foarte multă vreme, o adevărată vocaţie pentru
educaţie, putem afirma cu certitudine că rostul dascălului a contribuit la propăşirea neamului românesc.
Învăţătorul, de la Comenius încoace, conştientizează că şcoala este un „atelier al umanităţii” şi „drumul
regal spre înţelepciune”. Întotdeauna învăţătorii au găsit resursele interioare pentru a depăşi conjuncturi
neprielnice. În jurul lor s-au creionat portrete memorabile care străbat vremea şi sunt argumente ale
devotamentului lor profesional.
Se ştie că profesia de dascăl (învăţător, profesor) are un statut flexibil într-o societate modernă:
instructor, actor (care emoţionează prin descifrarea unor texte perene, pentru a fi receptat de elevi aflaţi în
formare), mediator, moderator între actorii comunicării educaţionale, autoritate instituţională, confesor şi
protector al celor mai slabi, consilier şi terapeut, lider de opinie ştiinţifică, manager profesionalizat al
colectivităţilor de elevi.
Ce ar trebui să fie dascălul? Un om cu har şi vocaţie, un sculptor de suflete şi caractere, cel mai
bun dintre noi. Un model de succes în viaţă, în ultimă instanţă chiar un ideal. De ce? Pentru ca elevii să-i
soarbă vorbele, să se uite la el (ea) cu nespusă admiraţie, să-l creadă în tot ceea ce spune, în ştiinţa pe care
le-o transmite, în judecăţile de valoare pe care le face. Pentru că părinţii să-l respecte şi pentru ca să-şi
găsească în comunitate locul pe care îl merită.
E mult mai uşor să fii un foarte bun specialist în orice domeniu, decât să-i înveţi pe alţii ce ştii şi
mai ales decât să faci din ei oameni, adică să-i formezi. Pentru asta, noi dascălii ar trebui să avem multe
calităţi şi cunoştinţe.
Învăţătorii, dascălii, apostolii merită o zi a lor, dar nu doar atât. Statutul lor s-a schimbat foarte
mult în timp. Tinerii nu mai văd în dascăli un model de reuşită în viaţă. Exemplele negative din mass
media, guvernările şi alţi factori au bulversat moral şi financiar statutul cadrelor didactice. De aceea,
puţini tineri se mai îndreaptă spre această profesie. Sărbaăorim totuşi, în fiecare an Ziua Naţională a celor
care cu credinţa şi cu dăruire slujesc şcoala românească cu bucurie şi speranţă.
Deşi ne confruntăm cu probleme mari în învăţământ, optimismul ce ne este caracteristic ne face să
privim cu încredere în viitor, cu încredere în capacitatea noastră de a-i pregăti pe elevi pentru viaţa în
România, şi nu pe alte meleaguri, dar în calitatea lor de competitivi şi inteligenţi cetăţeni ai Uniunii
Europene.
Ce doresc educatorii de ziua lor?
Îşi doresc ca:
* educaţia să fie repusă în drepturile sale fireşti;
* educatorilor să li se dea cinstea şi locul ce li se cuvine;
* instituţiile educaţiei şi şcoala să fie respectate;
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* să se conştientizeze idea că intrarea României în societatea cunoaşterii nu se poate face decât
prin educaţie.

Le doresc cât mai multe succese în bătălia pentru marile performante ale celor mici! Le urez sănătate
şi putere pentru continuarea lucrului pe care-l fac cu dăruire.. La mulţi ani, generaţiilor de profesori şi de
elevi deveniţi profesori, care duceţi pe umeri dulcea povară a luminii.

Randamentul şcolar
Prof. înv. primar Ecaterina BEJAN
Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” Oneşti
Evaluarea şi analiza randamentului şcolar au un rol deosebit de important în atingerea calităţii
învăţământului, în cresterea eficienţei acestuia. Termenul de “randament”, preluat din economie şi
tehnică, exprimă “raportul dintre efectul obţinut şi efortul depus într-o activitate”. Randamentul şcolar
echivalează cu produsul şcolar, cu rezultatele elevului la învăţătură materializate în note deşi nu se poate
reduce la calificative şi nu este numai rezultatul elevului. Randamentul este definit şi prin termenul de
“performanţă” şi exprimă rezultatele optime într-un timp optim în conditii normale de activitate, obţinute
de un elev dotat cu abilităţile necesare pentru activitatea de a învăţa.
Randamentul şcolar este mai bun sau mai slab, în funcţie de o seama de factori (anatomofiziologici, temperamentali, inteligentă, caracter, mediul social şi şcolar, pregătirea şi metodele
profesorului, ajutorul dat de părinţi) care intervin cu ponderi diferite asupra rezultatelor obţinute de elevi
la învăţătură şi în comportamentul acestora.
Evaluarea reprezintă mijlocul prin care se obţin informaţii asupra condiţiilor şi a modului în care
se desfăşoară procesul de instruire şi educare, pe baza cărora se adoptă apoi decizii pentru ca activitatea să
fie eficientă.
În procesul instructiv-educativ, randamentul şcolar depinde de calitatea factorilor care
interacţionează: elevii, profesorii, mijloacele materiale, instrumentele de lucru. De aici rezultă două
probleme importante în desfasurarea actului pedagogic:
1)
caracteristicile elevului, trăsăturile lui individuale, nivelul de cunoştinţe acumulate anterior,
capacităţile de care dispune (atitudini, interese, motivaţii), modul în care se integrează în activitatea de
învăţare;
2)
conceperea programului de instruire şi educaţie, condiţiile de participare a elevului la programul
de instruire.
Evaluarea rezultatelor şcolare presupune o bună cunoaştere a elevului, a trăsăturilor sale
individuale: capacitatea individuală, capacitatea de efort, nivelul de pregătire, trăsăturile de personalitate
(motivaţia învăţării, capacitatea de muncă independentă, de autocontrol şi autoapreciere).
Un anumit grad de dezvoltare a inteligenţei este o condiţie necesară pentru obţinerea
randamentului scontat, căci elevii aflaţi sub nivelul cerut de dezvoltare intelectuală pot obţine cu greu
performanţa cerută, uneori e imposibil s-o realizeze.
Motivarea pentru învăţare este o componentă importantă a dispoziţiei de muncă a elevului.
Succesul unei acţiuni depinde de motivarea interioară, de sârguinţă, de constiinciozitate, de capacitatea
generală pentru învăţare, de aptitudinile personale. Educarea elevului trebuie să vizeze dezvoltarea acestor
calităţi voliţionale care îl fac să dirijeze în mod conştient activitatea de asimilare a cunostinţelor. Elevii cu
ritm lent de învăţare nu vor ţine pasul cu ceilalţi elevi, vor acumula lacune în cunoştinţe, de la o zi la alta,
activitatea lor viitoare va fi sortită eşecului, căci la un moment dat nu-şi vor mai putea însuşi volumul
mare de cunoştinte prevăzut de programa şcolara. De aceea, ei trebuie ajutaţi suplimentar prin şedinte
individuale, prin muncă independentă ca să-şi poată însuşi noţiunile de bază absolut necesare în
înţelegerea celor ce se vor preda ulterior.
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Cu toate acestea, practica şcolară oferă numeroase neajunsuri: nu toţi copiii care vin la şcoală au
o pregătire anterioară prin frecventarea grădiniţei; nivelul cultural scăzut din unele familii va influenţa
negativ pregătirea elevilor; unii elevi continuă activitatea de învăţare şi în vacanţe ceea ce face ca la
început de an şcolar să se constate diferenţe de pregătire între elevi faţă de rezultatele înregistrate la
sfârşitul anului şcolar precedent; nivelul de pregătire al unor elevi poate fi mai scăzut decât cel scontat
datorită unei activităţi nesatisfăcătoare în anul precedent; între elevii proveniţi din diferite şcoli, la
începerea ciclului gimnazial, de pildă, deşi au avut aceleaşi calificative, se constată diferenţe sensibile de
pregătire. Toate acestea demonstrează necesitatea cunoaşterii de către profesor, la începutul programului
de instruire, a nivelului de pregătire al elevilor. Testele de evaluare initială aplicate elevilor la începutul
anului şcolar ajută profesorul să depisteze lacunele din cunoştinţele elevilor în vederea sprijinirii celor în
cauză prin munca independentă şi suplimentară, dar şi pentru a depista elevii capabili de performanţe
superioare. Acestea permit cunoaşterea nivelului clasei, iar prin testele formative şi sumative la sfârşitul
unei unităţi de învăţare sau la sfârşit de semestru se poate constata progresul realizat de către elevi în
activitatea de învăţare.
Randamentul şcolar este influenţat si de starea sănătăţii elevilor, de o dezvoltare fizică şi psihică
normală. Copiii sănătosi, cu un psihic sănătos, vor putea munci şi obţine rezultate bune, pe când cei
subdezvoltaţi fizic sau intelectual, cei emotivi, timizi nu obţin întotdeauna rezultatele dorite şi meritate de
ei, se adaptează mai greu la noile condiţii de învăţare şi într-o perioadă mai lungă de timp. În acest sens,
profesorul trebuie să cunoască particularităţile individuale ale fiecărui elev, să-i trateze pe cei emotivi cu
răbdare şi blândeţe, încurajându-i pentru a căpăta încredere în forţele lor. Alt factor, deloc neglijabil, care
influenţează randamentul este oboseala (fizică, psihică, auditivă sau vizuală). În cazul oboselii apar
tulburări ale coordonării mişcărilor, atenţia şi capacitatea de concentrare scad, gândirea devine lentă,
superficială; elevii obosiţi sunt irascibili şi indiferenţi, manifestă o slăbiciune generală şi doresc să
întrerupă activitatea de învăţare. În scopul evitării instalării oboselii, profesorul va ţine cont de
următoarele aspecte: dozarea efortului să se facă în raport cu particularităţile de vârstă ale elevilor,
respectând principiul de la uşor la greu; să evite supraîncărcarea elevilor prin teme lungi
pentru acasă; să respecte regimul zilnic de muncă şi odihnă al elevului; orarul şcolar să ţină cont de curba
de efort a elevilor; să asigure o motivaţie superioară a activităţii de învăţare. De asemenea, cunoaşterea
trăsăturilor de personalitate ale elevilor prezintă importanţă pentru rezultatele activităţii acestora.
Motivaţia învăţării şcolare este una dintre trăsăturile personalităţii care influenţează randamentul şcolar.
Se cunoaşte funcţia educativă a aprecierilor, faptul că un sistem de evaluare poate stimula sau poate frâna
dezvoltarea unei motivaţii puternice faţă de învăţătură. Interesul elevului pentru o activitate generează o
atitudine caracterizată prin plăcerea de o realiza şi amplifică sentimentul de satisfacţie pentru rezultatele
obţinute.
De aceea, este necesar ca profesorul să dezvolte la elevi acele trăsături voliţionale care să-i facă
să asimileze în mod conştient cunoştinţele. Mediul şcolar, climatul statornicit în colectivul clasei, natura
relaţiilor dintre elevi, dintre profesori şi elevi influenţează randamentul şcolar, exprimarea dorinţei de a se
autodepăsi a elevilor. Un climat adecvat de muncă, cooperarea profesorilor cu elevii, încrederea lor
manifestată faţă de elevi şi exprimată în nivelul solicitărilor, atitudinea apropiată şi în acelaşi timp
exigentă a profesorului, sunt elemente care favorizează realizarea unui randament ridicat.
Din cele arătate rezultă că asupra randamentului şcolar acţionează mai mulţi factori care
condiţionează succesele şi insuccesele elevilor. Ritmul lent de învăţare, regimul zilnic defectuos, lipsa
motivaţiei învăţării şi a controlului din partea părinţilor duc adesea la insuccese şcolare. Pentru obţinerea
succeselor şcolare este necesară activizarea elevilor, pe măsura posibilităţilor fiecăruia, la activitatea de
învăţare, centrarea activităţii de învăţare pe elev, acordarea unei atenţii sporite elevilor cu ritm de muncă
mai scăzut (muncă independentă, consultaţii), astfel încât fiecare elev să devină un participant activ la
propria formare.
Dreptul la învăţătură al tuturor elevilor justifică efortul de care este nevoie pentru instruirea şi
educarea lor, în vederea creşterii randamentului şcolar, a valorificării aptitudinilor fiecăruia, potrivit
posibilităţilor şi intereselor sale.
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Modalităţi de prevenţie şi intervenţie în devianţa şcolară
Prof. Daniela BOBEICĂ
Scoala Gimazială. ,,Alexandru Sever” Moineşti
Prima şi cea mai importantă dintre acestea decurge, desigur, din legătura indisolubilă dintre
şcoală (ca subsistem social) şi societate (ca sistem social global). Sistemul este, aşa după cum se ştie, un
ansamblu de elemente care interacţionează atât de intens încât stările lor sunt interdependente,
modificarea unuia ducând la modificări determinate în toate celelalte. În cazul nostru, aceasta înseamnă că
manifestările de conduită care se abat de la exigenţele şcolare sunt, într-o bună măsură, o prelungire a
manifestărilor deviante ce au loc în societate. În acest sens, o serie de investigaţii au pus în evidenţă
corelaţii semnificative între anumite forme de devianţă şcolară cum ar fi absenteismul, vandalismul,
violenţa şcolară etc. şi plasarea instituţiei şcolare în cartiere cu un grad de delincvenţă juvenilă ridicată.
Măsurile luate în şcoală (supravegherea mai strictă a elevilor cu comportament deviant, angajarea
unui personal auxiliar pentru supravegherea conduitei elevilor, aplicarea unor sancţiuni mai severe celor
care încalcă în mod regulat exigenţele regulamentului şcolar etc.) nu vor avea eficienţă maximă dacă nu
vor fi coroborate cu alte măsuri de diminuare a devianţei luate la nivelul comunităţii. Altfel spus, pentru a
obţine un efect semnificativ şi de durată ar trebui inversată perspectiva de abordare a devianţei şcolare, şi
anume: dinspre societate spre şcoală, ceea ce ar produce o strategie globală, societală, de prevenire a
devianţei, pe care să se articuleze demersul specific al reducerii devianţei în şcoală. Baza acestei strategii
globale de prevenire o reprezintă creşterea nivelului material de trai pentru toţi membrii comunităţii, ceea
ce ar putea asigura atât profilaxia delincvenţei, cât şi cea a psihopatologiei indivizilor.
Deosebit de sugestiv pentru această situaţie este şi cazul următor, preluat din Jurnalul Naţional
din 04.04.2006.
Abandon şcolar în favoarea muncii
„Daniel Rusu este un copil care nu zâmbeşte niciodată. Lucrează de la 12 ani pe şantierele din
Iaşi ca ajutor al muncitorilor profesionişti. Sfarmă piatră cu un ciocan de 10 kg, cât jumătate din trupul
său firav. „Din cauza muncii a trebuit să abandonez şcoala dintr-a V a ”, spune el. Dacă familia sa ar
avea posibilităţi băiatul ar dori să se întoarcă la şcoală.”
S-a observat că etichetarea şi tratamentul judiciar preconizat devin cauze ale conduitei deviante,
proces denumit „devianţă secundară”. Ritualul etichetării şi pedeapsa reprezintă o ceremonie de degradare
a individului. Stigmatizarea îl determină pe acesta să caute compania celor cu o poziţie asemănătoare,
grăbind asocierea sa la subculturile delincvente şi declanşând mecanismele „profeţiei care se
autoîmplineşte”.
O coordonare la fel de atentă şi de eficientă trebuie să realizeze şcoala şi cu familia întrucât, aşa
cum s-a demonstrat anterior, mediul familial cu caracteristicile sale, poate sta la originile multora dintre
comportamentele de devianţă şcolară ale elevilor. În consecinţă, orice strategie de prevenţie trebuie să
pornească de la o acţiune convergentă a şcolii şi a familiei, ambele interesate în egală măsură în
diminuarea fenomenelor de devianţă şcolară ale copiilor.
Una dintre dificultăţile diminuării comportamentelor deviante la nivelul şcolii o constituie şi
specificul aparte pe care îl prezintă relaţia cauzală în domeniul devianţei. Din acest punct de vedere se
consideră că în domeniul devianţei ca şi a infracţionalităţii în general, nu se poate separa net efectul de
cauză. În acest sens, s-a demonstrat că autorii şi victimele violenţei şcolare nu pot fi deosebiţi, mulţi
agresori fiind, la rândul lor, foste victime care acţionează astfel încât să evite o nouă victimizare. În acest
mod, actele de devianţă şcolară dobândesc o „valoare de supravieţuire” şi pot fi interpretate ca răspunsuri
raţionale, adaptate la anumite situaţii. Astfel, victima unei etichetări poate descoperi că atacând, de regulă,
un copil mai slab, este emoţional satisfăcută şi va vedea în această conduită o cale de a-şi redobândi stima
de sine. Rezultă astfel o amplificare în spirală a devianţei şcolare, ceea ce face foarte greu de aflat
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momentul optim al intervenției, având în vedere şi faptul că uneori pot să apară efecte secundare, care,
prin gravitatea lor, pot compromite întreaga strategie.
O altă dificultate este generată de complexitatea fenomenelor deviante care, la rândul ei,
determină o mare varietate de variabile cauzale ale acestora. Acest fapt îngreunează descoperirea la timp a
adevăratelor cauze cu rol determinant în apariţia fenomenelor de devianţă şcolară şi, ca atare, luarea celor
mai adecvate măsuri pentru diminuarea lor.
Majoritatea studiilor care supun analizei o asemenea problematică se feresc să utilizeze noţiunile
de eliminare sau stopare a devianţei şcolare (cunoscându-se complexitatea acesteia şi imposibilitatea de a
înlătura complet din viaţa societăţii orice abatere de la norma socială) mulţumindu-se să apeleze la un
termen mult mai realist – cel de diminuare. În diferitele lucrări de specialitate s-a încercat totodată şi o
clasificare a acestor măsuri de diminuare a delincvenţei în raport cu anumite criterii.
Importanța educației nonformale în dezvoltarea personalității
Prof. înv. primar Mihaela BOGDAN
Școala Gimnazială ,,Alecu Russo” Bacău
,,Înțelepciunea nu este produsul școlarizării, ci al încercării de o viață pentru a o căpăta”.
Albert Einstein
Majoritatea specialiștilor inclină astăzi spre teza că personalitatea este o rezultantă a interacțiunii
dialectice dintre ereditate, mediu și educație. Această "naștere" a personalității se realizează în procesul
socializării, care impune determinări specifice relației dintre componentele biopsihice și cele sociale.
Pentru a putea clarifica dialectica relației dintre ereditate, mediu și educație este nevoie să
clarificăm mai întâi noțiunile respective :
1. Ereditatea - premisa naturală a dezvoltării psihoindividuale .
,,Ereditatea este o însușire biologică generală a organismelor vii ce se manifestă prin
la
descendenți”
transmiterea
unor
caractere
morfofiziologice
de
la
ascendenți
(http://ro.scribd.com/doc/147548087/Factorii-dezvoltarii-psihice). Există o ereditate generală (a speciei)
și o ereditate specială (particulară) care se manifestă în transmiterea unor caracteristici individualizatoare .
2. Mediul - cadrul socio - uman al dezvoltării psihoindividuale .
,,Mediul este constituit din ansamblul condițiilor materiale și sociale ce conturează cadrul de
existență și de dezvoltare a omului . Intre factorii de mediu ce influențează procesul dezvoltării omului
putem distinge influențe ale mediului fizic (natural sau primar) cele ale mediului social și mai nou după
studii recente mediul nutrițional (dat fiind impactul sau considerabil nu numai in planul creșterii ai
maturizării fizice , ci și in cel al dezvoltării diferitelor procese și funcții ale vieții
psihice)”( http://ro.scribd.com/doc/147548087/Factorii-dezvoltarii-psihice) .
3. Educația - factor determinant al formării și dezvoltării personalității .
Educația constituie obiectul de studiu al pedagogiei, abordabil din perspectiva dimensiunii sale
funcțional - structurale.
Definirea educației la nivelul unui concept pedagogic fundamental presupune stabilirea unor repere
metodologie necesare pentru delimitarea funcțiilor specifice activității de formare -dezvoltare a
personalității și a structurii specifice de proiectare și de realizare a acesteia. În această perspectivă,
educația reprezintă activitatea psihosocială proiectată la nivelul finalităților pedagogice care vizează
realizarea funcției centrale, de formare - dezvoltare, permanentă a personalității umane prin intermediul
unor acțiuni pedagogice structurate pe baza corelației subiect/educator -obiect/educat, desfășurată intr -un
context intern ( ambianță educațională) și extern ( câmp pedagogic) deschis.
Etimologia cuvântului, de origine latină, sugerează complexitatea fenomenului educației la
nivelul a trei semnificații primare:
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a) educatio = creștere,hrănire,formare
b) educo-educare= a crește,a hrăni,a forma,a instrui
c) educo - educere= a scoate din (...), a ridica,a înălța.
,,Dicționarul de pedagogie,,(1979,p.141,142), dezvoltă trei semnificații secundare, care pot fi
valorificate la nivelul unor repere metodologice necesare în analiza fenomenului:
a) educația ca efect , realizat conform unui model propus de societate;
b) educația ca proces, realizat prin dezvoltarea tuturor resurselor interne ale ființei umane;
c) educația ca ,,ansamblu de acțiuni,, integrate intr-o activitate complexă de formare - dezvoltare a
personalității.
Aceste trei repere metodologice demonstrează ,,extinderea actuală a noțiunii de educație,, care
reprezintă simultan: o activitate organizată instituțional conform unor finalități pedagogice/orientări
valorice, un produs al activității, determinabil si adaptabil la cerințele societății și u n proces, angajat intre
mai multe ființe umane, aflate in diferite relații de comunicare și de ,,modificare
reciprocă,,(Mialaret,Gaston,1993, p.7-9).
Educația nonformală reprezintă ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într -un
cadru instituționalizat extradidactic sau/și extrașcolar constituit ca “o punte între cunoștințele asimilate la
lecții si informațiile acumulate informal” (Văideanu, George, 1988, p.232).
Educația nonformală valorifică activitatea de educație/ instruire organizată în afara sistemului de
învățământ dar și in interiorul acestuia (rolul cluburilor, taberelor pentru copii) sub îndrumarea unor cadre
didactice specializate in proiectarea unor acțiuni educaționale, care asigură realizarea corelației
subiect/educator-obiect/educat la nivelul de flexibilitate complementară în raport cu resursele pedagogice
formale.
Educația nonformală sprijină, direct si indirect, acțiunile și influențele sistemului de învățământ
pe două circuite pedagogice principale:
A) Un circuit pedagogic situate in afara clasei: ansambluri sportive, artistice, culturale, întreceri
competiții, concursuri.
B) un circuit pedagogic situate in afara scolii:
a) activități perișcolare, organizate special pentru valorificarea educative a timpului liber: cu resurse
tradiționale: excursii, vizite, tabere, cluburi, vizionari de spectacole : (teatru, cinema, etc.) si de expoziții
etc.; cu resurse moderne: videoteca, radioteleviziune școlară; instruire asistată pe calculator, cu rețele cu
diferite programe nonformale etc.;
b) activități parașcolare organizate în mediul socioprofesional, ca “soluții alternative” de
perfecționare, reciclare, instruire permanentă, etc.
Obiectivele pedagogice specifice educației nonformale completează resursele educației formale la
nivelul unor coordonate “de vocație “ (D Landsheere, Viviane,1992, p.566, 567) :
 stimularea dezvoltării personalității preșcolarilor, elevilor, studenților și a comunității educative
locale, la niveluri de performanță și de competentă superioară, relevante in plan intelectual, moral,
tehnologic, estetic, fizic;
 valorificarea adecvată a strategiilor de proiectare-realizare a acțiunilor (de formare și
perfecționare profesională, de organizare a timpului lib er, de alfabetizare funcțională a grupurilor sociale
defavorizate).
Conținutul și obiectivele urmărite sunt prevăzute în documente special elaborate ce prezintă o
mare flexibilitate, diferenţiindu-se în funcţie de vârstă, sex, categorii socio-profesionale, interesul
participanţilor, aptitudinile şi înclinaţiile acestora.
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Educaţia - liant între tradiţie și inovaţie în școala românească
Prof. înv. primar Cristina BOTEZATU
Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău
Școala de astăzi încearcă să facă pași din ce în ce mai hotărâți de la tradițional spre modern. O
școală inovatoare presupune o școală orientată spre elevi. Activitatea didactică, ce pune în centru elevul și
nevoile educative ale acestuia, presupune o abordare instructiv-educativă construită din perspectiva clasei
diferențiate.
Școala orientată spre elev presupune aplicarea principiilor de instruire diferențiată, care se
realizează prin strategii de instruire ce demonstrează o nouă viziune a cadrului didactic asupra clasei de
elevi, noi roluri asumate de către profesori și elevi, folosirea unei diversități de metode, tehnici și
procedee de instruire.
Învățarea care pune accentul pe participarea elevilor la propria formare reprezintă un model de
învățare care îl plasează pe elev în centrul procesului de învățare. În cadrul acestui tip de învățare, elevii
sunt participanți activi. Ei învață într-un ritm propriu, folosind propriile strategii. Motivarea este mai mult
de natura intrinsecă decât extrinsecă, învățarea fiind astfel mai mult individualizată decât standardizată.
Școala modernă, care îl plasează pe elev în rol central, se deosebește de aceea în care educatorul
avea acest rol și care era caracterizată prin transmiterea informației de la expert (educatorul) la un
interlocutor relativ pasiv (elevul) sau la un consumator de informație.
Elementul inovator în școala zi lelor noastre îl constituie faptul că elevii au ocazia, asumându-și un
grad înalt de responsabilitate, să-și identifice propriile obiective educaționale, să-și găsească surse
informative și să-și construiască propriul sistem de cunoștințe bazat pe acele obiective personale anterior
identificate (un model de învățare mai potrivit decât cel uniformizant, în care elevilor li se impun
obiective standard).
Școala orientata spre elev își propune să promoveze formarea unor persoane care să gândească
matur, care să poată asimila cunoștințe, care să lucreze în colaborare și care să aplice cunoștințele
acumulate, ceea ce înseamnă educarea capacității de înțelegere, și nu pe aceea de memorare. Profesorii își
ajută elevii să-și înțeleagă rolul de co-participanți la procesul de construire a sistemului de cunoștințe,
având abilitatea de a interpreta ei înșiși materialul învățat, astfel încât să aibă înțeles.
Școala este un factor deosebit de important în formarea valorilor morale ale elevilor. Valorile de
bază ale școlii românești rămân cele clasice: binele, adevărul, cinstea și frumosul. Ele sunt și valențele
educative ale omului de cultură modern pe care societatea, prin educația din școli, dorește să le transmită
tinerilor ei.
Școala, ca o componentă a lumii moderne, este și ea tributară regulilor de comunicare și implicit
trebuie să se pună în acord cu aplicațiile acesteia. Mediul este mesajul, spunea McLuhan; conținutul
depinde de canale. Procesul educativ preia nu doar noile suporturi ci și telecomunicațiile determin ante sau
reorganizate de acestea. În sine, instrumentele comunicării de masă: radioul, televiziunea, sistemele
multimedia, televiziunea prin satelit și prin cablu, internetul sunt vehicule ale cunoașterii. În consecință,
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școala și le-a apropiat și inserat în portofoliul de metode pedagogice. Deși accesarea lor rămane încă o
problemă pentru cei mai mulți dintre locuitorii planetei, este deja o evidență că toate țările trăiesc în acest
climat intens comunicațional, motiv pentru care cele mai multe organizaț ii, inclusiv cele educaționale,
anticipează evoluția acestor tehnologii și le încurajează în mod activ integrarea în propriile structuri.
Modificarea suporturilor comunicaționale ale lumii a obligat instituțiile de învățămant să -și
redefinească politicile educaționale. Motiv pentru care se poate afirma cu siguranță că astăzi, în era
învățămantului ,,inteligent”, având șansa de a asista la o astfel de evoluție sau revoluție a mijloacelor de
comunicare, putem fi siguri că inovațiile așa–numitei ,,societăți informațioale” nu vor concura, ci
dimpotrivă se vor integra activ în mediul educațional.
Conceptele educaționale moderne derivate din studiile unor savanți ca Jean Piaget, Seymour
Papert sau Lev S. Vygotsky, insistă pe un învățămant individualizat, practic pe munca în echipă și pe o
călăuzitoare a descoperirii informației. Aceste concepte nu numai că necesită o asistență tehnologică, dar
ele ar fi aproape imposibil de realizat fără ajutorul calculatoarelor. Stilul de învățare va trebui conceput
individual, pentru fiecare elev, iar acest lucru nu poate fi realizat fără ajutorul tehnicii și inovației.
Școala ar trebui să fie locul în care fiecare copil ce-i trece pragul se simte ocrotit, liber să-și
susțină propriile opinii, în permanență în întrecere cu el însuși pentru a ști cât mai mult, dar și să -i
respecte pe ceilalți. Ar trebui să fie unul dintre locurile acelea firești, în care învață să devină OM. Ipoteza
fundamentală este că școlarul are nevoie de un cadru general de viață în care să se simtă în si guranță. El
are nevoie să simtă că părinții se ocupă de el, că iau parte la micile lui probleme și că nu se dezinteresează
de ceea ce se întămplă la școală. Dar în același timp, el are nevoie de un cadru de disciplină destul de
ferm, pentru a nu-l lăsa să-și închipuie că libertatea lui e fără margini și totodată șă știe că părinții lui
împărtășesc același nivel de exigență.
Una dintre etapele în care se conturează și se modelează personalitatea individului uman este
şcolaritatea mică. Aceasta este perioada, care în completarea preşcolarităţii, are un aport la instrucţia şi
responsabilizarea copilului, la conturarea autonomiei şi independenţei acestuia, la consolidarea capacităţii
de a lua decizii, de a se manifesta spontan, de a formula şi soluţiona o serie de probleme de viaţă reală.
Activitatea cu copiii de această vârstă este pentru început cu un grad sporit de dificultate, având
în vedere trecerea de la etapa preşcolarităţii, unde activitatea fundamentală era marcată de joc, spre
şcolaritatea mică, unde activitatea fundamentală a copilului devine învăţarea.
Stimularea elevilor în munca de autoeducație face ca actul de învățare să se realizeze mai deplin,
căci învățarea devine tot mai mult autoînvățare, în acest fel putându -se asigura nu numai, în mare măsură
succesul școlar al elevului, ci și pregătirea acestuia pentru a continua autoinstruirea integrală, pe parcursul
vieții. Cel care se autoeducă trebuie să sape mult în adâncurile ființei sale, pentru a-și descoperi chemarea
și totodată calea de a smulge din nemărginirea acestei lumi. Cu toate acestea, nu se poate nesocoti opinia
formulată de padagogul francez Roger Gal: ,,Dacă pedagogia nu poate rezolva nimic singură, ea deține
totuși cheia viitorului.” Este memorabilă și afirmația filozofului Immanuel Kant: ,,O educație bună este
izvorul întregului bine din lume.”
Învățământul tradițional pierde teren considerabil în fața celui modern care se bazează pe
învățământul alternativ și are la bază educația non -formală. Diferențele dintre teoria si practica metodelor
moderne încă mai persistă, dar sunt încrezătoare că dascălii manifestă o dorință constantă de
perfectibilizare și tindem spre perfecţionarea acestor metode.
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Predarea integrată a cunoştinţelor în învăţământul primar
Prof. înv.primar Luminiţa BOTEZATU
Şcoala Gimnazială Plopu, Dărmăneşti
Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate inovatoare de
proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din
diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o imagine coerentă,
unitară despre lumea reală.
„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau competenţe
care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau competenţe au o puternică
legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori
şi atitudini.”
Acest demers integrator implică o serie de probleme complexe, referitoare la abilitatea
metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară, stabilirea modalităţilor de evaluare a
performanţelor individuale, mai ales în situaţia învăţării prin cooperare, acomodarea corectă a proiectelor
şi abordării pe teme într-o schemă orară coerentă. O asemenea organizare a conţinuturilor şcolare, prin
integrarea conţinuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit însă şi propriile dificultăţi şi limite. Acestea
ar fi imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate, dificultatea pregătirii
cadrelor didactice care să predea discipline integrate de învăţământ, lipsa de tradiţie pedagogică a
integrării, dar şi opoziţia latentă sau activă a educatorilor faţă de tendinţele integratoare.Prin metoda
predării integrate, copiii pot să participe, să se implice mai mult, efectiv şi afectiv, prin antrenarea unor
surse cât mai variate, prin prezentarea conţinuturilor cu ajutorul experienţelor diverse, al învăţării prin
descoperire. Învăţarea integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, care sprijină dezvoltarea
concomitentă a unor domenii.
Procesul educaţional trebuie să fie unul creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe copii
în vederea asimilării informaţiilor, cadrul didactic realizând un scenariu cât mai interesant al zilei. În
vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare activitate comună se gândeşte atent repartizarea
sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate.Activităţile integrate vor fi cele prezente în
planificarea calendaristică, proiectate conform planului de învăţământ, orarului aferent nivelului de vârsta,
susţinute de experienţa cadrului didactic. Învăţătoarea organizează şi desfăsoară activităţi integrate
generate de subiecte stabile planificate pentru tot timpul anului.Aceste activităţi pot fi desfăşurate integrat
după scenariu elaborat de învăţătoare ce începe cu întâlnirea de grup, iniţiată în fiecare zi şi care se poate
realiza sub forma unei povestiri, a întâlnirii cu un personaj, a vizitei unei persoane adulte, prezenţa unui
animal, o întâmplare trăită sau imaginată, un eveniment social sau eveniment special petrecut în
familie.Scenariul cadrului didactic îi orientează pe copii să opteze pentru diverse centre care oferă
posibilitatea alegerii domeniilor de învăţare şi a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii să
manifeste, să observe, să gândească, să-şi exprime ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. Copiii îşi
asumă responsabilităţi şi roluri în micro-grupul din care fac parte, participând la jocuri de rol interesante,
iniţiate la sugestia celor din jur sau create chiar de ei. La completarea scenariului ne pot fi de un real folos
vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialişti etc. Tematica acestora este aleasă încât prin activităţile
integrate să se înlesnească contactul cu lumea înconjurătoare. În atenţia echipei de cadre didactice se află
în permanent, întreaga paletă de activităţi (la alegere,proiecte, jocuri şi activităţi extracurriculare) şi
modalităţi de organizare a acestora.Sugestiile prezentate sunt orientative şi lasa loc imaginaţiei cadrului
didactic, pentru a-şi organiza propriile activităţi integrate, în functie de clasa pe care o conduce şi temele
abordate.
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Activităţile integrate au la bază un scenariu didactic integrativ explicitat într-un proiect didactic
unic, cu o structură flexibilă, care să evidenţieze caracterul integrat al abordărilor, interacţiunea dintre
discipline, sprijinirea cognitivă şi metacognitivă a elevilor.

Elemente de deontologie a evaluării în contextul creşterii calităţii actului educaţional
Prof. Florinela Ramona BUCUŢĂ
Şcoala Gimnazială „Grigore Tăbăcaru” Hemeiuş
Pe fondul dezbaterilor create în jurul raportului dintre obiectivitate-subiectivitate în procesul
evaluării se nasc o serie de întrebări ce merită o atenţie specială: Oare profesorul-evaluator are nevoie
de calităţi speciale pentru a realiza acest gen de activitate? Să fie oare posibil ca profesorul bun să fie
în riscul de a nu fi şi un evaluator bun?
Combinând trăsăturile subsumate celor două dimensiuni rezultă un anumit profil de
personalitate al profesorului-evaluator la nivelul căruia se evidenţiază.
Problema raportului dintre obiectiv şi subiectiv reprezintă una dintre preocupările centrale ale
docimologiei didactice. Acest fapt face ca majoritatea direcţiilor contemporane de cercetare şi acţiune în
docimologie să fie centrate, mai mult sau mai puţin explicit, asupra asigurării caracterului obiectiv al
autoevaluării şi evaluării didactice.
Motivele care stau la baza preocupărilor sistematice de asigurare a obiectivităţii celor două
demersuri amintite anterior sunt, pe de o parte, constatarea că obiectivitatea autoevaluării şi evaluării
didactice reprezintă condiţia primordială pentru manifestarea adecvată a funcţiilor specifice acestor
procese şi pe de altă parte faptul că această obiectivitate constituie premisa de principiu în realizarea
congruenţei între evaluarea didactică a profesorului şi demersul autoevaluativ al elevului.
Principiul caracterului obiectiv se referă la structurarea şi organizarea autoevaluării şi evaluării
didactice de o manieră care să permită reflectarea adecvată, reală şi relevantă a nivelului performanţelor
şcolare efective ale elevilor, limitând într-o cât mai mare măsură influenţarea acestor procese de factori
distorsionanţi interni sau externi.
Dorim să facem în acest context precizarea că o autoevaluare sau o evaluare obiectivă nu
înseamnă că acestea sunt independente de subiectul care le realizează sau exterioare contextului
educaţional în care are loc producerea performanţei şcolare efective ci obiectivitatea se referă la faptul că
aceste tipuri de influenţe nu trebuie să deformeze datele obiective pe care aceste două procese deliberative
se întemeiază.
Caracterul obiectiv al autoevaluării şi evaluării didactice presupune, pe de o parte, detaşarea
deliberată şi conştientă a autorilor acestora atât de propriile idei preconcepute (efectul de halo, efectul
oedipian al prezicerii), cât şi de variabilele contextuale perturbatoare, cum ar fi, spre exemplu, efectul de
ordine.
Important de subliniat în această ordine de idei este însă faptul că o autoevaluare sau o evaluare
obiectivă nu presupune eliminarea gândirii şi interpretării în termeni globali, integratori, a performanţelor
şcolare efective ale elevului aşa după cum caracterul conjunctural, situaţional al realizării oricărei
performanţe trebuie să fie luat în calcul în sensul unei acţiuni ponderatoare cu caracter corectiv.
Studiile de docimologie experimentală demonstrează că fenomenul divergenţei aprecierii
performanţelor şcolare efective este unul real, cu consecinţe negative în cele mai diverse planuri ale
procesului instructiv-educativ.
Spre exemplu, un set de 20 de verificări scrise au fost apreciate şi notate de către 16 profesori de
specialitate şi notate fiecare în parte. Media notelor acordate a prezentat fluctuaţii de până la 5 puncte de
la un profesor la altul, fapt ce exprimă existenţa unor distorsiuni şi erori semnificative în ceea ce priveşte
aprecierea nivelului performanţelor şcolare efective ale elevilor (Radu, I., 1998). Asemenea exemple şi
multe altele , am întâlnit de foarte multe ori in cazul evaluărilor normative. Credem că esenţială este
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calitatea resurselor umane pentru buna punere în practică a oricărui demers evalutiv.
Starea de fapt existentă în planul realităţii şcolare impune docimologiei didactice sarcini
specifice. Prezentăm în continuare principalele direcţii de acţiune pe care docimologia didactică actuală le
avansează în direcţia asigurării caracterului obiectiv atât al autoevaluării, cât şi al evaluării didactice,
cărora subscriem şi noi:
- precizarea clară şi riguroasă a obiectivelor didactice urmărite prin intermediul verificărilor şcolare, a
nivelului performanţei minime admise precum şi explicitarea criteriilor pe care se va fundamenta notarea
performanţelor şcolare efective ale elevilor;
- combinarea mai multor tehnici de evaluare (scrise, orale, probe practice) în aprecierea măsurii în care
unul şi acelaşi obiectiv didactic a fost atins, acţiune ce trebuie dublată de mediatizarea la nivelul elevilor a
deficienţelor înregistrate după fiecare dintre aceste verificări;
- utilizarea în cadrul aceleiaşi strategii apreciative atât a notării pozitive (realizată prin însumare
începând cu nivelul performanţei minimale admise) cât şi a notării negative (prin scădere de la nivelul
performanţei maxime posibile);
- combinarea evaluării interne (realizate de profesorul care predă la clasa respectivă) cu evaluarea
externă a unor profesori de specialitate care nu desfăşoară activităţi didactice cu această clasă şi
prezentarea explicitativă, în faţa elevilor, a rezultatelor înregistrate;
- metoda aprecierii comparative grupate, metodă ce presupune ca după o primă corectare a lucrărilor
acestea să fie grupate pe intervale de notare (lucrări de 5-6, de 6-7 etc), urmând ca lucrările de acelaşi
nivel să fie comparate atât între ele cât şi cu cele situate în proximitatea intervalului de notare respectiv;
- tehnica înjumătăţirii ce constă în împărţirea probei/testului în două părţi egale din punctul de vedere al
relevanţei şi dificultăţii urmând ca fiecare parte să fie evaluată separat pentru ca în final să se realizeze
combinarea şi corespondenţa dintre cele două aprecieri independente;
- explicitarea şi utilizarea baremelor de notare înţelese ca fiind grile evaluative unitare bazate pe
descompunerea sarcinii şcolare în subteme clare ce urmează a fi punctate conform unei convenţii
prealabil stabilite între profesor şi elevi;
- utilizarea testelor docimologice, constând într-un set de întrebări sau teme elaborate astfel încât pe de
o parte să acopere de o manieră relevantă întreaga arie a capacităţii performanţiale vizate, iar pe de altă
parte să permită construcţia şi folosirea unui barem de notare;
- elaborarea pentru fiecare obiect de studiu atât a referenţialurilor de evaluare (sisteme de referinţă
generale din care derivă şi la care se raportează criteriile), cât şi a descriptorilor de performanţă (indicatori
operaţionali direct observabili în comportamentul performanţial al elevilor şi la nivelul rezultatelor şi
produselor activităţii concrete a acestora);
- informarea şi educarea docimologică a profesorilor şi elevilor în sensul familiarizării acestora atât cu
principalele direcţii de acţiune în măsură să asigurăre caracterul obiectiv al evaluării şi autoevaluării
didactice cât şi relativ la condiţiile de apariţie şi manifestare a factorilor cu acţiune distorsionantă în acest
plan.
Subliniem în acest context faptul că o autoevaluare sau o evaluare didactică absolut obiectivă şi
totalmente impersonală şi neutră este o utopie. Această afirmaţie se bazează pe faptul că atât elevul, cât şi
profesorul sunt subiecţi umani care se angajează în activitatea autoevaluativă, respectiv evaluativă,
împreună cu sistemul lor atitudinal şi motivaţional, cu întreaga lor personalitate.
Sintetizând rezultatele analizei aspectelor de deontologie a evaluării rezultatelor şcolare ale
elevilor, subliniem faptul că evaluările perfect obiective continuă să reprezinte o aspiraţie perpetuă a
evaluatorilor de pretutindeni.
Concluzionând putem spune că atributul de „obiectiv” desemnează nu doar o realitate exterioară
şi independentă în raport cu subiectul, autor al performanţei şcolare efective sau evaluator al acesteia, ci
se referă inclusiv la modul în care această realitate este percepută şi interiorizată corect, detaşat şi
echidistant de către elev şi profesor.
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Proiect educațional ,,Cartea, prietena mea dragă”

prof. înv. primar Norina-Daniela BULAI
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău
Manevrarea cărţilor, folosirea corectă a acestora, îngrijirea lor, este semnificativă în procesul
învăţării. De aici porneşte de fapt contactul cu cartea, cu lectura în general.
Proiectul educaţional ,,Cartea, prietena mea dragă” a apărut din dorinţa de a stimula interesul
pentru lectură al elevilor, acum când aceştia, atraşi tot mai mult de mijloace moderne, uită că, de fapt,
cartea a fost şi este un bun de valoare, un tezaur în care se concentrează gândurile şi experienţa omenirii
pentru a se transmite urmaşilor .
Elevii trebuie să ştie că doar cartea poate fi un prieten care îi învaţă multe şi le îmbogăţeşte
sufletul. Cartea este una din marile bogăţii ale vieţii. Lectura cărţilor ne introduce în viaţa celor care le-au
scris şi astfel, devenim moştenitorii lor. În educarea şi instruirea elevilor, lectura ocupă un loc important.
Acest lucru se observă la elevii cu o lectură suplimentară bogată; au cunoştinţe mai vaste şi posedă
posibilităţi de expunere şi argumentare mai mari .
Am dorit să-i atrag pe elevii mei în realizarea acestui proiect pentru a-i învăţa să-şi aleagă cărţile
pentru lectură şi să procedeze corect atunci când citesc o carte . Consider că nu este suficient ca în citirea
unei cărţi, micul cititor să înţeleagă numai acţiunea, ci să aprecieze şi frumuseţea imaginilor, a expresiilor
artistice.
Contactul cu biblioteca de la vârsta şcolară este esenţială. Copiii iau contact cu cărţile care li se
adresează în mod direct, învaţă să se poarte într-un spaţiu destinat culturii, învaţă să împrumute o carte şi
nu în ultimul rând învaţă să fie responsabili pentru lucrurile împrumutate.
Cultivarea limbii reprezintă obiectivul esenţial în formarea copiilor cu o cultură comunicaţională şi
literară de bază, capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine, să
recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele într-un limbaj bogat, nuanţat şi
corect din punct de vedere gramatical.
Scop:
Formarea unor atitudini pozitive ale şcolarilor faţă de cărţile pentru copii şi orientarea acestora
spre literatură.
Obiective:
 Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea şi păstrarea cărţilor;
 Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare;
 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;
 Cultivarea interesului şi a grijei pentru carte, ca bun de valoare;
 Dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea operei şi a unor aspecte din viaţa scriitorilor preferaţi;
 Stimularea unei atitudini pozitive faţă de lectură;
 Stimularea creativităţii prin crearea de conţinuturi noi, valorificând textele studiate.
Activitatea nr. 1
a) Titlul activităţii: „Toamna în sufletele copiilor”
b) Data/perioada de desfăşurare: 11-15 noiembrie
c) Locul desfăşurării: Biblioteca şcolară
d) Participanţi: 23 elevi, 5 părinţi, bibliotecar
e) Descrierea activităţii: Activitatea constă în prezentarea proiectelor tematice realizate de elevi cu titlul
,,Toamna”, recitarea unor poezii legate de acest anotimp.
f) Beneficiari: elevii clasei a-III-a, părinţii copiilor
g) Modalităţi de evaluare: impresii consemnate
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Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: „Carnavalul poveştilor”
Data/perioada de desfăşurare: 9 -13 decembrie
Locul desfăşurării: biblioteca Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Bacău
Participanţi: 28 elevi, 7 părinţi, bibliotecar
Descrierea activităţii: Prezentarea unui moment artistic
Responsabil: prof. înv. primar Norina-Daniela Bulai
Beneficiari: elevii clasei a-IV-a, părinţii copiilor
Modalităţi de evaluare: impresii consemnate

Activitatea nr. 3
a) Titlul activităţii: „Mihai Eminescu - poet naţional”
b) Data/perioada de desfăşurare: 13 ianuarie-17 ianuarie
c) Locul desfăşurării: sala de lectură a Bibliotecii „Ion Creangă” a Şcolii Gimnaziale „Alecu Russo”
Bacău
d) Participanţi: 23 elevi, 6 părinţi
e) Descrierea activităţii: Concurs de recitare.
f) Beneficiari: elevii clasei a-III-a, părinţii copiilor
g) Modalităţi de evaluare: Orală - Recitarea textelor literare cunoscute sau a creaţiilor proprii, cu
respectarea intonaţiei, expresivităţii, ritmului etc.
Activitatea nr. 4
a) Titlul activităţii: „Mai aproape de Ion Creangă”
b) Data/perioada de desfăşurare: 24-28 februarie
c) Locul desfăşurării: Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău
d) Participanţi: 40 elevi, 20 părinţi
e) Descrierea activităţii: Bibliotecara Iulia Leteanu le va prezenta copiilor date despre viaţa şi opera lui
Ion Creangă, apoi, elevii cls. a-III.a şi a-IV-a vor prezenta o dramatizare după opera marelui povestitor,
precum şi lucrări de desen/pictură cu subiecte din textele literare cunoscute.
f) Beneficiari: elevii clasei a-III-a şi a-IV-a, părinţii copiilor
g) Modalităţi de evaluare: Practică – expoziţie de desene
Rezultate aşteptate:
 Depistarea şi promovarea copiilor cu aptitudini speciale şi îndrumarea lor către cercurile
organizate de Clubul elevilor;
 Valorificarea de către copii a informaţiilor obţinute din operele literare în celelalte activităţi
curriculare;
 Obţinerea unor locuri fruntaşe în concursurile literare şi artistico-plastice;
 Determinarea unui număr cât mai mare de copii să devină cititori.
D.8. Indicatori de evaluare ai proiectului:
 Realizarea, în spaţiile şcolare, cu ocazia diferitelor evenimente, a unor expoziţii cu lucrări de
desen şi pictură;
 Înscrierea copiilor cu aptitudini artistice la cercurile Clubului Copiilor;
 Realizarea unor panouri de prezentare a activităţilor din proiect şi plasarea lor pe holurile unităţii
de învăţământ;
 Realizarea unui album de fotografii cu aspecte din activităţile proiectului.
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Regula de aur de 24 de carate –educaţia bazată pe inteligenţa emoţională
Prof. înv. primar Carmen-Elena BUTNARU
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău
Ştiţi care este Regula de aur? O cunosc mulţi oameni. De obicei o auzim sub următoarea
formă: Poartă-te cu alţii aşa cum ai vrea să se poarte ei cu tine. Specialiştii o numesc Regula de 14
carate. De ce? Pentru că există o regulă mai bună, care reflectă ceea ce noi numim educaţie bazată pe
inteligenţă emoţională: Poartă-te cu copiii/elevii tăi aşa cum ţi-ai dori ca alţii să se poarte cu copiii tăi.
Diferenţa dintre regula de 14 carate şi cea de 24 carate este educaţia bazată pe inteligenţa
emoţională. Regula de 24 carate ne cere să ne cunoaştem bine sentimentele, să privim lucrurile din
perspectiva copiilor noştri, să ne controlăm propriile impulsuri, să ne supraveghem cu atenţie ca
părinţi/cadre didactice, să muncim în mod susţinut pentru a deveni mai buni în această meserie şi să ne
folosim aptitudinile sociale pentru a ne trnspune ideile în practică.
Dar ce face educaţia bazată pe inteligenţa emoţională? În primul rând, vă va oferi mai multă
pace şi mai puţin stres. Este o metodă prin care ne regăsim simţul echilibrului atunci când îngrijorarea ne
copleşeşte, copiii încep să se bată, cooperarea se transformă în conflict, etc. O oarecare doză de stres
poate să ne motiveze, dar prea mult stres ne împiedică să fim în forma cea mai bună.
Trăim vremuri în care rolul de învăţător ne solicită foarte mult. Dar poate exista un lucru mai
dificil decât acesta şi anume să fii copil. Copiii nu au fost niciodată mai supuşi atâtor influenţe şi atâtor
surse de distragere. Trăim într-o eră a activităţii frenetice; ne facem tot timpul planuri cum să-i îndrumăm
pe elevii noştri, în aşa fel să fie mulţimiţi părinţii, cum să facem tot ce avem de făcut, alergând dintr-o
parte în alta şi întrebându-ne dacă o vom scoate la capăt cu aranjamentele noastre. Dacă am pune toate
acestea la un loc, am vedea care este situaţia din educaţie: tot atâta calm şi aceeaşi ordine ca într-un
storcător de fructe.
Suntem inundaţi de un şuvoi de păreri referitor la educaţia copiilor. Şi aproape fiecare idee nouă
este clonată, de obicei fară autenticitate şi vreo speranţă de a îndeplini promisiunile făcute. Stresul nu dă
semne că ar scădea. Nu mai ştim încotro să o apucăm şi cum să lucrăm. Ce nu ar trebui să pierdem din
vedere este faptul că a fost neglijată bilogia sentimentelor, aşa cum subliniază şi Daniel Goleman în
lucrarea Inteligenţa emoţională, am neglijat rolul pe care-l au sentimentele în dezvoltarea sănătoasă a
copiilor. Iar astăzi plătim preţul creşterii violenţei şi lipsei de respect.
 Cum putem folosi inteligenţa emoţională în munca noastră?
Educaţia bazată pe inteligenţă emoţională foloseşte tehnici specifice, simple, dar importante, care
pot contribui din plin la pacea şi armonia dintr-un colectiv sau familie. Toate aceste metode reprezintă
rodul eforturilor depuse de autori, părinţi şi şcoli. Ideea de bază este ca profesorii/învăţătorii să lucreze
cu propriile emoţii şi cu emoţiile copiilor în mod inteligent, constructiv, pozitiv şi creativ, respectând
realităţile biologice şi rolul sentimentelor în natura omenească. Forţa metodei constă în practicarea unor
schimbări mărunte, repetate zi după zi, în relaţiile cu copiii.
De multe ori spunem: Ce copil rău! Este important să reţinem că ei nu vor să fie răi. Un copil rău
nu este fericit, indiferent cum ar putea părea în ochii noştri. Un copil care nu se poartă cum trebuie
încearcă, deşi fară succes, să-şi însuşească un mod de a trăi în această lume, care înseamnă, de fapt, a
învăţa autodisciplina, responsabilitatea, inteligenţa socială şi emoţională. Ca să ne pregătim copiii pentru
viitor, trebuie să-i ajutăm să-şi dezvolte o imagine de sine pozitivă şi puternică, sentimentul de încredere
în sine şi (ceea ce le lipseşte cel mai adesea) autodisciplina, aptitudini sociale şi emoţionale şi simţul
responsabilităţii. Pentru toate acestea, este nevoie de o educaţie în care preocuparea şi respectul faţă de
sentimentele celorlalţi să fie preţuite şi în care aceste valori sunt susţinute. Lucrurile pe care le spunem
când nu ne folosim prea bine inteligenţa emoţională îi fac pe copii să se întrebe dacă îi respectăm întradevăr şi dacă sentimentele lor înseamnă ceva pentru noi.
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 Principiile de 24 carate ale educaţiei bazate pe inteligenţa emoţională
Cum putem să abordăm o atitudine pozitivă, având în vedere tort ce se petrece în viaţa
noastră? Aplicăm Regula de 24 carate- educaţia bazată pe inteligenţa emoţională- care
conţine cinci principii fundamentale şi care servesc drept scopuri pentru părinţi/cadre
didactice şi copii.
1. Fii conştient de sentimentele tale dar şi ale celorlalţi
2. Fiţi empatici şi înţelegeţi punctele de vedere ale celorlalţi
3. Dobândiţi-vă echilibrul şi faceţi faţă impulsurilor emoţionale şi comportamentale
4. Construiţi-vă scopuri şi planuri pozitive
5. Folosiţi aptitudini sociale pozitive în relaţiile cu ceilalţi
A fi învăţător este o adevărată provocare şi iată că, pe lângă sarcina de a educa copilul, intervine
şi necesitatea de a ne apleca asupra noastră şi asupra propriilor noastre capacităţi. Vă invităm să priviţi
această realitate nu ca pe o sarcină în plus a meseriei şi aşa solicitante , ci ca pe ocazia minunată pe care
ne-o dau elevii noştri de a creşte şi de a ne dezvolta împreună cu ei.
Bibliografie:
1. Goleman, D., (2008), Inteligenţa emoţională, Editura Curtea Veche, Bucureşti.
2. Goleman D, (2008), Emoţii sănătoase, Editura Curtea veche, Bucureşti.
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Abordarea problematicii creativităţii în activitatea didactică
Înv. Daniela CĂPRARU
Şcoala Gimnazială Sascut
Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există găsirea
oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane la întregul ei
potenţial.”
(Pera Novacovici)
Idealul educaţional, obiectivele curriculare generale vizează deja de multă vreme valorificarea şi
desăvârşirea potenţialului uman în vederea formării unei personalităţi armonioase şi creative, capabilă să
se implice şi să exercite orice profesiune cu randament optim. Idealul educaţional include, deci, ca notă
intrinsecă, creativitatea, şi urmăreşte dezvoltarea celor mai importante calităţi general-umane: aptitudini,
atitudini, motivaţii, interese.
Viaţa modernă, cu schimbările socio-economice şi micşorarea depozitului de resurse
convenţionale, impune dezvoltarea creativităţii şi punerea ei în slujba progresului uman şi bunăstarea
materială şi spirituală a omenirii. Rolul cel mai important în depistarea, stimularea şi finalizarea
creativităţii îl ocupă şcoala. Astfel şcoala contemporană trebuie să fie centrată pe elev, oferindu-i
posibilitatea de dezvoltare la maxim a capacităţilor şi aptitudinilor creatoare prin procesul învăţării.
Cercetările în domeniul creativităţii au arătat că există interacţiune între creativitate, inteligenţă,
randament şcolar, conţinutul învăţământului şi rezultatele învăţării. Arthur Koestler spunea :
„Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi aceeaşi persoană”
fapt ce demonstrază că fiecare cadru didactic are azi o mare responsabilitate în procesul de învăţământ, în
sensul că e obligat să le ofere elevilor posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale şi constructive noi,
bazată pe cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor vieţii, ca să poată să-şi asigure convieţuirea
într-o lume paşnică.
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Termenul de creativitate care înseamnă ”a zămisli”, ”a crea”, ”a făuri”, ”a naște” a fost asimilat
în limbile de circulație internaționala în a doua jumătate a secolului al XX -lea, deși în mod sporadi c a fost
utilizat și în perioada anterioară. Creativitatea pedagogică definește modelul calităților necesare cadrului
didactic pentru proiectarea și realizarea unor activități eficiente, prin valorificarea capacităților sale de
înnoire permanentă a acțiunilor specifice, angajate la procesul de învățământ. Creativitatea îndeplineşte
următoarele funcţii:
 funcţia socială (efectele optimizante ale produsului creativ , cu sferă largă de acţiune );
 funcţia psihologică (toate resursele de ordin psihic sunt angrenate în procesul creator –
inteligenţa, gândirea, imaginaţia, aptitudinile speciale, atitudinile afective, motivaţionale,
caracteriale);
 funcţia pedagogica ( modul de comportare a personalităţii creatoare, angajată în proiectarea unor
acţiuni educaţionale/didactice realizabile în condiţii de transformare continuă a raporturilor
subiect – obiect).
În domeniul educaţiei, criteriul de validare a creativităţii este eficienta comunicării pedagogice.
Acţiunea eficientă în acest domeniu înseamnă medierea permanentă realizabilă între subiect şi obiect, cu
participarea creatoare a acestora. Atitudinile creative ale cadrelor didactice orientează capacităţile
personalităţii acestora în direcţia proiectării unor activităţi pedagogice inovatoare. Între atitudinile
creative ale cadrelor didactice se remarcă încrederea în forţele proprii (dublată de o pregătire profesională
foarte bună), interesele cognitive şi devotamentul faţă de profesie, atitudinea antirutinieră, cutezanţa,
perseverenţa în căutarea de soluţii optime, atitudinea valorizatoare şi simţul valorii, receptivitatea la nou,
respectul fată de originalitate şi cultivarea consecventă a acesteia şi angajarea sociala.
În demersul didactic, creativitatea se transpune în flexibilitate, opusul stereotipilor, rutinei.
Structura creativităţii exprimă interdependenţa dintre produsul creator, procesul creator si personalitatea
creatoare. Elementul nou, raportat la experienţa socială sau cea individuală a creatorului, este produs
creativ. El trebuie să îndeplinească cerinţele de originalitate, relevanţă, şi utilitate. Produsul creator de tip
pedagogic se situează la nivelul inventivităţii, a capacităţii profesorului de a realiza corelaţii instrucţionale
şi educaţionale noi. Condiţia de eficienţă este întrunită dacă activitatea didactică nouă asigură adaptarea
proiectelor pedagogice la situaţiile concrete ale claselor şi ale câmpului psihosocial, aflate într-o
schimbare permanentă.
Poziţia profesorului în faţa provocărilor pe care le constituie instruirea în societatea actuală trebuie
reorientată în acord cu cerinţele prezentului, dar mai ales ale viitorului. Este necesară redimensionarea
rolurilor şi ipostazelor, comportamentul deschis şi atitudinea pozitivă, activizantă şi reflexivă,
promovându-se învăţarea interactivă şi realizându-se stimularea potenţialului creativ al elevilor.
Învăţarea creativă este un proces evolutiv, bazat pe receptivitatea faţă de experienţele noi, căutate şi
rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, concretizare sau
operaţionalizare, accentuându-se realizarea conexiunilor dintre sensuri şi solicitându-se o profundă şi
autentică implicare intelectuală, afectivă, psihomotorie şi voliţională. Învăţând creativ, elevul descoperă,
redefineşte sensurile, filtrându-le prin propria personalitate, solicitând procesele psihice superioare de
gândire şi creaţie.
Când elevii sunt implicaţi în procesul învăţării creative, achiziţiile sunt mai eficiente şi mai
consistente. Elevii dobândesc capacitatea de a-şi reorganiza şi restructura permanent propriile achiziţii,
devenind capabili să elaboreze proiecte personalizate de învăţare, să-şi asume responsabilitatea
desfăşurării învăţării, conştientizând, aplicând, evaluând, gestionând şi dobândind progresiv autonomie în
formarea proprie .
Ca urmare, creativitatea este o nevoie socială, iar provocările lumii moderne impun soluţii creative.
In acest context, şcoala poate deveni un promotor al iniţiativelor creative atunci când asigură condiţii .
Bibliografie:
1. D. M. Herța, C. Ciocănel,” Dezvoltarea creativităţii în învăţământ” (articol publicat pe site-ul
http://www.asociatia-profesorilor.ro/dezvoltarea-creativitatii-in-invatamant.html.
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Activităţi integrate: DLC+ DEC
Memorizările şi desenul
Educ. Paula CĂRUCERU
Grădiniţa cu Program Normal Rugineşti,Vrancea
Memorizările constituie activităţi obligatirii, special organizate în grădiniţa de copiii pentru
însuşirea conştientă a poeziilor, pentru repetarea sau verificarea lor.
Nu este suficient ca scopul activităţii propuse să fie clar, corect formulat pentru ca activitatea să
se desfăşoare normal şi eficient, ci trebuie să fac apel şi la o serie de factori cu rol de stimulare şi activare,
de sensibilizare selectivă şi imbold, care sunt încadraţi în noţiunea de motivaţie.
Apelul la motivaţia copilului constituie modalitatea de bază în captarea atenţiei pe tot parcursul
desfăşurării activităţiiinstructiv-educative. Pe de altă parte, copiii sunt mai atenţi şi dovedesc mai mult
interes dacă ştiu de la început ce trebuie să facă şi unde trebuie să ajungă.
Prin urmare: „educatoarea le va vorbi copiilor în general despre activitatea ce urmează să o
desfăşoare împreună. Prezentarea imaginii se va face întro formă accesibilă vârstei preşcolare, interesantă
şi convingătoare, pentru a asigura succesul activităţii”.(I. Cerghit)
Psihologii au pus în evidenţă, pe baza unor experienţe interesante, faptul că memorarea
preşcolarilor e legată de imagini concrete, cu caracter analitic, detaliat sau situativ ( bazat pe relaţii de
contiguitate).
Pornind de la aceste considerete, foloseam în cadrul activităţilor de memorizare planşe care
privite în ansamblu erau adevărate picturi din care copilul înţelegea la un moment dat ceea ce voia el,
referitor la textul poeziei.
Aveam de multe ori eşecuri în povestirea textului poeziei pe baza acestor planşe şi de aceea am
revăzut capitolele din psihologie referitoare lar rolul imaginii în învăţarea verbală şi înţelegerea mesajului
prin intermediul imaginii; în concluzie, „imaginile şi-au asumat rolul de a comunica informaţii, idei,
gânduri şi sentimente, sensuri şi semnificaţii”.
Spre exemplificare, prezint planşa folosită la memorizarea poeziei ”Primăvara”, de V.Alecsandri:

„Ca sistem generalizat de semnificaţii imaginile beneficiază de faptul că nu cunosc graniţe
lingvistice, asigurându-şi astfel un important atu în raport cu cuvintele”, dar cuvântul însoţit de o imagine
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ajută copilul în mod real, scurtându-i drumul spre cunoaştere, trezindu-i dorinţa de şti, de a descoperi, de
a descifra şi înţelege, după care să emită judecăţi exprimate în plan verbal şi ulterior comportamental.
Aşa am renunţat la planşă şi odată cu recitarea textului, am schiţat pe tablă principalele elemente ale
versului, reuşind în final un „portret” colorat al poeziei – un scris pictografic al textului.
Acesta
este
„portretul”
poeziei
„Primăvara”, după metoda mea de predare:
PRIMĂVARA
V. Alecsandri
A trecut iarna geroasă,
Câmpul iată-l înverzit,
Rândunica cea voioasă
La noi iarăşi a sosit.
Dintr-o creangă-n alta zboară
Sturzul galben aurit
Salutare primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!
Turturelele se-ngână,
Mii de fluturi vezi zburând
Şi pe harnica albină
Din flori miere adunând.
Cântă cucu-n dumbrăvioară
Pe copacul înflorit,
Salutare primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!
La început, de teamă că nu voi reuşi să
desenez elementele din text atât de corect, am
schiţat în pauză elementeleîn ordinea versurilor şi în
momentul recitării am afişat planşa-schiţă, care nu a trezit prea mult interes, nu i-a mobilizat în recitarememorare. Lecţia a avut un caracter lent, pot spune apatic, nu a însufleţit grupa ca atunci când desenam şi
recitam simultan. Aşa am ajuns la concluzia că recitând versurile şi desenând în faţalor, i-am mobilizat,
le-am trezit curiozitatea şi interesul pentru memorizarea poeziei, iar comentariul meu cu privire la
execuţia cam nereuşită a unor desene le-a trezit „pofta”de a încerca acel desen – element.
Am folosit această metodă la grupe diferite de vârstă şi am ajuns la următoarea concluzie:
Copiii sunt receptivi şi antrenaţi în memorizare numai dacă pictograma se face sub ochii lor odată cu
recitarea textului. Mişcarea cretei pe tablă, gestica, mimica şi muzicalitatea versurilor îi antrenează în
memorarea textului. Jocul apariţiei rimei pe tablă îi antrenează până şi în execuţia desenelor individuale.
Această metodă simplă, atractivă, care a prins repede la copii şi prin care am evitat memorarea
mecanică a cuvintelor necunoscute, pentru că prin desen imaginea „vorbeşte” şi uşurează funcţionalitatea
memoriei, am folosit-o în etapa familiarizării cu textul poeziei.
Lesne s-a întipărit în mintea copiilor cuvântul şi imaginea – care au format textul poeziei
indiferent de numărul strofelor care au compus-o. Acest fapt l-am observat în cazul memorizării poeziei
”Balada unui greier mic”, de G. Topârceanu, o poezie lungă, cu un început descriptiv, al cărui final era
accesibil grupei mijlocii, întreaga poezie fiind învăţată numai la grupa mare. Am reuşit memorizarea
poeziei mai sus menţionate şi la grupa mijlocie, cu ajutorul scrisului pictografic. Am asociat versurilor
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desene în ordinea dată de strofe şi, totodată am explicat cu uşurinţă cuvintele, am scos în evidenţă
frumuseţea expresiilor artistice pe care copiii le-au înţeles cu uşurinţă.
Avantajele ei:
-Uşurează foarte mult memorarea, dar şi explică cuvintele necunoscute, pentru că preşcolarii pot
asocia aceloraşi imagini cuvinte sinonome. De exemplu, în poezia „Bunica”,de O. Cazimir, în text se
întâlneşte cuvântul”divan” iar prin desen acest cuvânt este asociat imediat cu imaginea patului; deci
cuvântul este explicat prin însăşi imaginea de pe tablă;
-„Povestirea” textului poeziei se face mai liber, fără abateri de la conţinutul textului, copiii având
tendinţa de a specifica lucruri pe care şi le imaginează, dar care nu sunt în text;
- numărul copiilor care au memorat poezia la sfârşitul activităţii a fost mult mai mare, iar în
repetarea poeziilor am sesizat că aveau tendinţa de a se uita la tablă dacă erau în impas şi se corectau
repede singuri, ori îşi aminteau cuvântul sau versul, cu toate că tabla era curată;
- nu au mai întâmpinat greutăţi în redarea succesivă a strofelor, această ordine fiind dată de scrisul
pictografic pentru că, de obicei, ei reţin versurile care le plac din cauza sonorităţii şi sar peste alte versuri
neintenţionat;
- am observat o schimbare, un salt calitativ în executarea desenelor, întotdeauna le-am cerut să
deseneze, repetând textul poeziei;
- încrederea copiilor în forţele proprii creşte pe parcursulactivităţii şi nu o dată am avut surpriza să
constat că mai mult de jumătate din cei prezenţi ştiau poezia pe de rost, iar toţi copiii au reuşit să-mi
spună cu cuvintele lor despre ce este vorba în poezie.
Procedând astfel, copiii încep să-şi dea seama de conţinutul celor însuşite, să gândescă asupra
celor observate, să facă legături între reprezentările anterioare şi cele nou dobândite.
Descifrarea bine organizată a textului stimulează o serie de procese intelectuale şi afectivvoliţionale, sensibilitatea şi imaginaţia creatoare.
Cuvântul însoţit de imagine ajută copilul în mod real, scurtându-i drumul spre cunoaştere,
trezindu-i dorinţa de a şti, de a descoperi, de a descifraşi înţelege, de a simţi, după care să poată emite
judecăţi exprimate în plan verbal, ulterior comportamental.
Învăţând şi recitând versuri, copiii descoperă în cuvinte sensuri noi, neaşteptate, îşi însuşesc
expresii literare, care, odată intrate în vocabularul lor îl colorează, îl nuanţează. În acelaşi timp, în măsura
în care copiii au înţeles versurile, intenţia şi sentimentele poetului, învaţă să recite expresiv, să respecte
pauzele gramaticale, logice şi psihologice marcate de punctuaţie, de sensul propoziţiei sau al frazei
rimate.
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Managementul organizării spaţiului şcolar

Prof. înv. primar Ionela CENGHER
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti
Investigaţiile realizate pe domeniul managementului clasei de elevi au început să atingă şi
anumite subiecte considerate până în prezent elemente conexe procesului instructiv-educativ. Aceste
probleme, dintre care le amintim pe cele ale structurii ergonomice (forma clasei, suprafaţa şi volumul,
iluminarea şi ventilarea, dispunerea mobilierului din clasă, vizibilitatea şi pavoazarea sălii de clasă, clasa
orientată spre nevoile copilului ), nu pot fi considerate ca secundare sau lipsite de importanţă pentru succesul
activităţii la catedră a cadrului didactic. Suporturile investigaţionale moderne aduc probe certe în favoarea
acestor dimensiuni, considerându-le fundamentale în economia generală a procesului didactic, ca proces
managerial. Analiza acestor subiecte, anterior menţionate au determinat reconsiderarea unor structuri
dimensionale ale managementului clasei de elevi.
Forma clasei
Forma clasei este determinată de câţiva factori: obţinerea unui ambient cât mai plăcut; asigurarea
unei mobilări variate din punct de vedere funcţional; obţinerea parametrilor igienici recomandaţi de
medici (ventilare, iluminare naturală) şi asigurarea unei construcţii eficiente şi durabile. Din analiza
realizărilor de până acum rezultă că formele (geometrice) de clasă, cele mai utilizate sunt pătratul şi
dreptunghiul compact. Forma pătrată permite o flexibilitate remarcabilă în aranjarea mobilierului şi
favorizează micşorarea distanţei de la tablă la ultimul rând. În funcţie de ciclurile de învăţământ se pot
adopta variante de mobilare diferite: tradiţional (în cazul ciclului primar) sau aulă şi de conferinţă (pentru
ciclurile mai mari de învăţământ).
Dispunerea mobilierului în sala de clasă
Mobilierul şcolar reprezintă o parte importantă a bazei tehnico-materiale a învăţământului şi,
potrivit specialiştilor domeniului, este compus dintr-o serie de piese de mobilă folosite în mediul şcolar,
ca suporturi conexe, în scopul îndeplinirii unor obiective educaţionale.
Istoricul mobilierului în sala de clasă datează încă din antichitate sub forma mesei simple, devine
mobilier în epoca medievală (în jurul catedralelor) şi poate fi considerat în accepţiunea sa modernă în
timpul sistemului monitorial al lui Bell şi Lancaster. În sistemul de învăţământ românesc banca a fost
introdusă în jurul anului 1830, în timp ce preocupările faţă de subiectul ergonomiei şcolare nu au încetat
să fie exercitate cu adevărat interes. Teoreticieni ca D. Brandza au emis puncte de vedere constructive
asupra variantelor moderne de mobilier şcolar.
Atributele moderne ale mobilierului sălii de clasă, după Ullich (1995) sunt: simplitatea,
funcţionalitatea, durabilitatea, instrucţionalitatea şi modularitatea. Specialiştii în ergonomie şcolară sunt
preocupaţi în momentul de faţă de realizarea unui mobilier al sălii de clasă după standardele anterioare,
care poate să ofere elevului atât autonomia funcţională cât şi posibilitatea de organizare a activităţii
educaţionale pe grupuri de elevi.
Un subiect predilect al preocupărilor privitoare la ergonomia spaţiului de învăţământ - clasa - este
cel al modularităţii mobilierului şcolar, astfel încât, acesta să poată fi organizat şi reorganizat, compus şi
descompus, în funcţie de sarcina didactică fundamentală şi de stilul educaţional al cadrului didactic. Spre
exemplu, o dispunere a mobilierului în manieră tradiţională, favorizează mai ales expunerea cadrului
didactic şi atitudinea pasivă a elevilor şi se pretează la activităţi educaţionale de tip predare-învăţare,
prelegere. Din contră, o dispunere a mobilierului pe sistem semicerc sau chiar oval, schimbă accentul
interpersonal al relaţiei educaţionale, favorizând şi încurajând interacţiunile permanente şi activismul
elevilor.
Amenajarea sălii de clasă
Cele mai interesante analize de nivel managerial nu exclud variabilele de mediu cultural-estetic
ale clasei de elevi. Cadrul didactic trebuie să respecte din punct de vedere managerial ideea că, clasa, ca
46

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău

grup organizat poate să se identifice la nivelul culturii manageriale prin intermediul unui element de
individualizare (o mascotă, spre exemplu) şi să-şi eficientizeze structura grupală interioară prin
intermediul unui spaţiu (pereţii sălii de clasă, alte piese de mobilier decât cele strict şcolare) amenajat
după legile instructiv-educative, estetice dar, nu în ultimul rând, după cele manageriale.
Cultura grupală a clasei de elevi presupune promovarea atât a unor valori instrumentale cât şi a
unor valori expresive (sloganuri, simboluri, ceremonii, ajungându-se chiar până la adevărate “ritualuri de
socializare”), cele din urmă constituindu-se în adevărate fundamente pentru primele. Un simbol al clasei,
o melodie preferată, un joc preferat, o poveste reprezentativă pentru clasă, câteva seturi de fotografii cu
membrii clasei, constituie tot atâtea ocazii de configurare indusă unei culturi expresive şi mai târziu
instrumentale la nivelul clasei de elevi, prin intermediul unor pârghii, de construcţie şi de reglare, de tip
managerial.
Clasa orientată spre nevoile copilului
Într-o clasă orientată spre nevoile copilului este esenţial ca învăţătorul să creeze o structură şi, în
acelaşi timp să aducă fel şi fel de variante pentru copii. În mod logic, clasa ar trebui organizată pe centre
de învăţare esenţiale pentru o clasă sau pentru disciplinele opţionale: centrul de lectură, centrul de scriere,
centrul de ştiinţă, centrul de artă, centrul de matematică, centrul de descoperiri, etc. O atenţie deosebită
trebuie acordată distribuirii acestor centre în sala de clasă şi, implicit distribuirii materialelor didactice în
mod treptat şi metodic. Copiii trebuie învăţaţi să folosească materialele corespunzător pentru a asigura
reuşita activităţilor desfăşurate. Învăţătorul trebuie să fie un bun manager al clasei de elevi pentru a putea
obţine un profit intelectual (satisfacţia profesională). De aceea trebuie să fie cât mai conştient de ştiinţa şi
arta conducerii în domeniul său specific, adică să-şi însuşească managementul educaţional.
Bibliografie:
1. Iucu, B. R., (2005) Managementul clasei de elevi. Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză
educaţională. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi
2. Oprea, L. C., (2008) Strategii didactice interactive, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti
3. Manolescu, M.., (2005) Evaluarea şcolară - metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, Bucureşti
4. Ulrich, C., (2000) Managementul clasei de elevi – învăţarea prin cooperare, Editura Corint, Bucureşti
5. Cerghit, I., (2006) Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi
6. Ortan, F., (2003) Management educaţional, Editura Universităţii din Oradea, Oradea

Magia universului şcolar
Proiect educaţional „Parada anotimpurilor”
Prof. înv. primar Simona CIOTLOŞ
Şcoala Primară Popoiu Palanca
Simple diviziuni ale anului, cu caractere specifice de climă şi de lumină, aceasta ar părea o
definiţie exactă. Dar anotimpurile înseamnă mult mai mult: înseamnă schimbare, înseamnă sănătate şi
totodată înseamnă sentimente.
Omul este parte integrantă a naturii, de aceea, orice schimbare de compoziţie, culoare a
elementelor naturii, îi influenţează starea fizică, psihică şi spirituală.
Frumuseţile naturii au constituit dintotdeauna o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru artişti, iar
tinerii trebuie orientaţi spre cunoaşterea lumii înconjurătoare, spre înţelegerea mecanismelor complexe ale
existenţei sale.
Sub ideea cultivării gustului pentru frumos, am derulat in cadrul Comisiei Metodice proiectul
educaţional “Parada Anotimpurilor”.
Scopul proiectului a urmărit valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin realizarea unor
lucrări artistice folosind materiale diverse şi tehnici adecvate .
47

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău

Obiectivele proiectului au fost: cultivarea imaginaţiei, a creativităţii, a simţului estetic ale
elevilor din grupul ţintă prin crearea de colaje, mărţişoare, felicitări, minitablouri, manifestarea gustului
şi personalităţii prin propriile creaţii literare şi creşterea interesului elevilor din grupul ţintă pentru
protejarea mediului înconjurător prin solicitarea de materiale refolosibile şi din natură în creaţii plastice
proprii.
Proiectul a avut patru activităţi dedicate fiecărui anotimp iar diseminarea s-a concretizat prin
expoziţii cu lucrările copiilor,album foto, cd-uri cu inregistrări din timpul activităţilor,mediatizarea pe
site-uri de socializare.
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„Educația – șansa către societatea cunoașterii”

Prof. înv. primar Dorina CIUDIN
Școala Gimnazială Letea Veche
In prezent, România se confruntă cu o problemă pe cât de reală, pe atât de gravă: gradul tot mai
mare al abandonurilor școlare in rândul copiilor (preșcolari și elevi), precum și părăsirea timpurie a
sistemului școlar.
Astfel pe o perioadă de 18 luni, din 14 aprilie 2014 – 13 octombrie 2015 Școala Gimnazială Letea
Veche a participat în cadrul proiectului „Educația – șansa către societatea cunoașterii” pentru
sprijinirea prin programul “Școala de familie”, a elevilor aflați în situație de risc de abandon școlar și a
părinților acestora, mai exact :
 4 elevi cu risc de părăsire a sistemului educațional, copii din familiile sărace;
 4 părinți ai elevilor cu risc de abandon școlar, care au fost consiliați cu privire la rolul lor
esențial în evoluția școlară a propriului copil.
Pentru programul Școala de Familie – destinat sprijinirii elevilor cu risc de părăsire a sistemului
educational a fost elaborart programului Școala de Familie, ca program de tip after-school, menit să
sprijine elevii în situație de risc pentru a evita abandonul școlar.
Proiectul a contribuit la atenuarea acestor probleme prin oferirea de sprijin, subventii pentru participantii
din programul “Școala de familie”
Obiectivul general urmărit a constat în creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de
către sistemul de învățământ de stat, cu scopul diminuării numărului de persoane care abandonează
sistemul de învățământ obligatoriu, respectiv pentru a sprijini în mod real persoanele aflate în situație de
risc de părăsire a școlii, prin dezvoltarea și implementarea de programe moderne, aflate în strânsă legătură
cu dinamica actuală a pieței muncii.Prezint câteva imagini din timpul desfășurării unor activități de la
Școala Gimnazială Letea Veche:
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Calităţile unui bun învăţător

Prof. înv. primar Angela CIUPALĂ
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău
Motto:
,,Dacă învăţătorul are dragoste pentru profesia sa, el este un învăţător bun. Dacă învăţătorul are
dragoste pentru profesie şi pentru elevi, el este un învăţător desăvârşit''.
(L. Tolstoi)
Întreaga istorie a umanităţii stă sub semnul aspiraţiei omului spre cunoaştere. Fiinţă gânditoare, el
a năzuit întotdeauna să ştie. El a construit, în slujba acestui ideal, piramide de gândire şi cu forţa spiritului
a pătruns pe tărâmuri nebănuite, descoperind lumi fabuloase. Cunoaşterea este calea luminată întru
emanciparea fiinţei, iar şcoala este instanţa care pregăteşte omul pentru metamofoza spirituală. Şcoala
trebuie să traseze hărţile unei lumi în permanentă mişcare şi să pună la dispoziţie învăţăceilor busola cu
ajutorul căreia aceştia să-şi găsească drumul propriu printre cei patru piloni ai educaţiei secolului al XXIlea: a învăţa să fii, a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să convieţuieşti. Şcoala deschide porţi şi
orizonturi noi, simbolul ei fiind flacăra în zbatere continuă, iar purtătorul acestei torţe de frumos
neastîmpăr este DASCĂLUL – arhitect al sufletelor omeneşti, deopotrivă cenzură şi etalon.
EL este mentorul, călăuza prin labirintul viitorului şi îndeplineşte o misiune nobilă ce nu permite
rebuturi. Întemeiază spiritual şi trezeşte revelaţii cognitive, stimulează dorinţa de a învăţa, adică de a face
din ştiinţă o enigmă şi de a cultiva enigma cu bună ştiinţă. Talentul dascălului se caracterizează prin
plasticitate inconfundabilă, mimică luxuriantă, frazare nuanţată, cuvânt şi gest îngemănate în imagine. Pe
lângă deosebita pregătire profesională, trebuie să fie temeinic pregătit psihopedagogic, dovedind echilibru
intelectual, curiozitate permanentă, spiritul şi gustul observaţiei, simţul critic, luciditatea faţă de sine,
adaptabilitatea la cerinţele elevilor, tinereţea spiritului, înţelegerea, autoritatea firească, intuiţia
psihologică, ordinea şi claritatea metodică, probitatea, buna dispoziţie, creativitatea, obiectivitatea. În
persoana sa, autenticul dascăl însumează, într-o sinteză originală, calităţi subtile de psiholog, pedagog,
didactician şi metodist, inventiv şi infatigabil. Chipul lui stăruie în memoria celui care a avut norocul să-l
întâlnească, iar sensul destinului este adeseori anticipat de el.
Dascălul are în el ceva din semeţia munţilor, ceva din seninul cerului şi multă, multă dragoste,
fiindcă în inima lui pot intra, de-a lungul timpului, generaţii de-a rândul. El este coordonatorul principal
dintre copil şi lumea înconjurătoare, deschide posibilităţi de dobândire a unei experienţe proprii,
sprijinindu-i în ordonarea şi sistematizarea cunoştinţelor. În nicio altă profesie nu este mai oportună
cerinţa ca interacţiunea dintre carieră şi vocaţie să fie cât mai aproape de perfecţiune. Toate celelalte
profesii depind de activitatea învăţătorului, fiindcă el creează acele însuşiri în substanţa cea mai delicată şi
mai nobilă – omul, de care acesta are nevoie. Devine un imperativ al şcolii de a angaja nu doar învăţători,
ci învăţători de vocaţie. Nu doar munca coştiincioasă şi sistematică, mobilizarea voinţei şi sentimentelor,
ingeniozitatea, creativitatea, calitatea gândirii, erudiţia şi pregătirea ştiinţifică constituie cheia succesului
în activitatea pedagogului, ci vocaţia lui pentru ceea ce face. Înţeleg prin vocaţie convergenţa tuturor
eforturilor învăţătorului spre anumite manifestări, în direcţia cărora simte că se realizează pe sine şi are
sentimentul propriei libertăţi, propriei afirmări, iar forma sub care vocaţia se manifestă constituie
îndeletnicirea constantă a pedagogului de vocaţie.
„Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile
elevilor săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile individuale deopotrivă.” (John Dewey) Îmi place să
cred că noi, dascălii, avem iubire pentru copii, în special şi pentru om în general, dar şi talent. „Spre a
creşte oameni înainte de orice ştiinţă şi de orice metodă, trebuie să ai inimă” spunea Pestalozzi.
Dragostea faţă de copii reprezintă cerinţa esenţială, condiţia de nelipsit în asigurarea eficienţei, calităţii şi
progresului în întregul şi complicatul demers instructiv-educativ, în realizarea optimului pedagogic.
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Reuşita şi eşecul şcolar al elevului, indiferent de mediul de provenienţă al acestora sunt asociate în
majoritatea cazurilor cu profesionalismul cadrelor didactice. Pedagogul trebuie să aibă o mare capacitate
de empatie. El trebuie să înţeleagă foarte bine ce simte copilul în diverse ipostaze, să se pună în locul lui,
să-l ajute să depăşească orice situaţie, să evite situaţiile neplăcute sau dificile pentru copii. Elevii
apreciază omenia, însuşirea de bun psiholog, înţelegerea problemelor personale, ignorarea micilor abateri,
renunţarea la pedeapsă când elevul şi-a recunoscut vina, discreţia, evaluarea obiectivă, imparţialitatea,
corectitudinea, simţul umorului etc.
Învăţătorul e un om moral. A fi moral este pentru învăţător o datorie neasemănat mai mare, decât
pentru ceilalţi oameni, fiindcă el este modelul şcolarilor săi, iar pentru părinţi un exemplu în toate
privinţele. Orice om parcă este mai îngăduitor cu greşelile semenilor săi, dar cu ale învăţătorului nu poate
fi. Pentru el, învăţătorul înseamnă totul: corectitudine, cinste, moralitate. Ţinuta învăţătorului atât în clasă
cât şi în societate trebuie să fie demnă. Să aibă măsură şi tact în vorbă, şi în gesturi. Nici aspru, nici prea
îngăduitor, nici posomorât, nici foarte glumeţ: ci amabil şi cuviincios, atent la toate şi calm, dar mai ales
drept, căci copiii iartă orice, numai nedreptatea nu.
Meseria de educator este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamănă cu niciuna alta, o meserie care
nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru; o meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi
liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde pregătirea excepţională este abia
satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, care te dispersează şi în care dragostea este sterilă
fără forţa spirituală, o meserie care este când apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi plină de farmec. A fi
profesor este o artă. Imaginea pedagogului, în dubla sa ipostază de arhitect al sufletului copilului şi aceea
de om de ştiinţă care îl conduce pe copil prin labirintul cunoaşterii, rămâne întipărită pentru toată viaţa, în
memoria sufletească a fiecăruia dintre noi.
A fi dascăl este o profesie de suflet, este o artă ce dăruieşte viitor prin truda prezentului, este o
călătorie în lumea plină de aventurile palpitante ale copilăriei din toate generaţiile. Dascălul este un artist
complet. El modelează mintea şi personalitatea copilului precum un olar lutul, sculptează materialul brut
pe care îl primeşte pentru a obţine cele mai frumoase opere de artă, tinde mereu spre ,,coloana
infinitului”, spre perfecţiune, aduce culoare în viaţa şi în sufletele elevilor săi asemeni unui pictor, încântă
auzul cu cele mai frumoase vorbe şi cunoştinţe. În permanenţă, insuflă dragostea pentru frumos, el însuşi
este mesagerul armoniei, frumuseţii şi iubirii.
Calitatea de învăţător nu este înnăscută. Ea se câştigă şi se formează în liceul pedagogic, în
universitate şi se perfecţionează în procesul instructiv-educativ. Un învăţător se perfecţionează şi se
formează continuu. Susţine astfel ideea de a învăţa mereu, indiferent de vârstă sau de profesie. Educaţia
permanentă permite o mai bună adaptare la cerinţele societăţii, societate aflată în continuă transformare.
Dascălul viitorului trebuie, mai presus de orice, să înveţe şi să stăpânească diferite tipuri de noi
capabilităţi care pot fi asimilate de el şi de elevi atât într-un mod raţional, cât şi prin inteligenţă
emoţională. Deci, dascălul viitorului trebuie să fie multifuncţional, liber, autonom, creativ şi expansiv, cât
şi deschis, flexibil, modest şi-n opinia elevilor, mai presus de orice, just.
Un arhitect ştie că atunci cînd clădeşte cu grijă, construcţia lui va dura secole. Un
învăţător ştie că dacă va pune dragoste, adevăr, credinţă în ceea ce face, ceea ce va construi el
va dura o veşnicie.
În concluzie, să răspundem la întrebarea:
Cine sunt învăţătorii?
Sunt oameni asemenea soarelui: dau lumină şi căldură tuturor.
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Ecologia...în învățământul primar
Prof. înv. primar Irina-Ancuţa COMAN
Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Ecologia, ca ştiinţă nou apărută, se ocupă cu studiul interrelaţiilor dintre organisme şi mediul lor
de viaţă.
Prin protecţia mediului se înţelege totalitatea acţiunilor menite să asigure conservarea resurselor
naturale şi protejarea calităţii componentelor mediului înconjurător.
Prin educaţie ecologică, copiii trebuie să dobândească cunoştinţe, atitudini si motivaţii pentru a
acţiona individual şi în echipă la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului. Astfel se cultivă
dragostea şi respectul elevilor pentru lumea înconjurătoare, se formează atitudini de dezaprobare faţă de
cei care încalcă normele de protecţie a mediului şi se cultivă interesul pentru promovarea ideii unui mediu
natural sănătos.
Educaţia ecologică ajută la cunoaşterea efectelor poluării apelor, aerului şi solului, a poluării
estetice şi fonice, precum şi la găsirea soluţiilor de rezolvare pentru diferite situaţii de distrugere a
mediului natural.
Educaţia ecologică şi obiectivele acesteia rămân la nivel de informaţie dacă nu se traduc în
experienţă. Formarea atitudinilor pozitive implică o componentă cognitivă, informaţională de necontestat,
dar şi o implicare afectivă şi un demers comportamental dezirabil care obligă la o gamă diversă de
activităţi diferite, dar congruente, mergând de la simple discuţii la audiţii, vizionări, vizite, expoziţii,
transpunere în maniere plastice a unor teme.
În învăţământul primar, pentru educaţia ecologică nu sunt alocate ore speciale, aceasta
realizându-se prin orele de ştiinţe ale naturii şi prin tratarea interdisciplinară a temelor legate de protecţia
mediului sau prin alegerea unui opţional care să aibă în studiu o temă de ecologie.
Alegerea opţionalului, din sfera educaţiei ecologice, constituie un bun prilej de a continua
demersul început în anii precedenţi în vederea pregătirii copilului pentru viaţă, cunoaşterea, înţelegerea şi
practicarea unui comportament de protejare a mediului înconjurător pentru o viaţă sănătoasă. Prin
participarea activă la aceste cursuri elevii vor dobândi o bază sănătoasă pentru constituirea unor scheme
cognitive şi un cod exemplar de conduită prin raportarea la modele. Exemplificarea modelelor se poate
realiza prin desfăşurarea activităţilor în locaţii diferite, tocmai pentru a stimula elevii şi de a trezi interesul
( ecologizarea albiei râului, colectarea unor materiale refolosibile, plantarea de puieţi în spaţiile verzi,
amenajarea unui colţ verde în clasă, etc.).
În cadrul orelor de limba şi literatura română, pentru a realiza educaţia ecologică, putem apela la
conţinutul unor texte literare sau texte cu conţinut ştiinţific care pot constitui punctul de plecare pentru
discutarea unor probleme de mediu.
Rebusurile, curiozităţile din lumea plantelor şi animalelor, realizarea unor fotografii, colectarea de
materiale din natură contribuie de asemenea la realizarea unor conexiuni între cunoştinţele însuşite la
diferite discipline.
Prin analiza textelor anumitor cântece, la orele de muzică avem posibilitatea realizării unor
conexiuni între cunoştinţele însuşite la ştiinţe şi conţinutul cântecului.
Educaţia ecologică se poate realiza şi în cadrul orelor de educaţie plastică prin alegerea unor
subiecte legate de mediu (În excursie, Primăvara în livadă, Incendiul).
Unele teme prevăzute de programă ne dau posibilitatea realizării tangenţiale a educaţiei
ecologice. Astfel se realizează corelarea cu lecţiile de geografie şi ştiinţele naturii, elevii aflând că viaţa
oamenilor este strâns legată de mediul în care trăiesc şi că trebuie să aibă o atitudine corespunzătoare faţă
de natură. Clima, relieful şi bogăţiile naturale au influenţat mult viaţa oamenilor care au produs schimbări
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importante în natură, nu întotdeauna dintre cele mai bune, cum ar fi: poluarea solului, poluarea apei,
poluarea aerului, dispariţia unor plante şi animale, defrişări etc.
Prin prezentarea unor imagini care redau influenţa negativă a omului asupra mediului, elevii vor
înţelege că pământul trebuie respectat şi ocrotit.
În cadrul orelor de educaţie civică, am purtat mai multe discuţii cu privire la cele ce se pot întâmpla
datorită nerespectării regulilor de convieţuire între oameni,între oameni şi animale,cazuri ce au fost
mediatizate în ziare şi la televizor. De asemeni s-a vorbit mult despre dezastrele naturale ce se abat atât de
des asupra ţării noastre,cauzele şi efectele defrişărilor necontrolate ale pădurilor, dezechilibrul lanţului
trofic etc.
Lecţiile despre om şi despre mediile de viaţă îi fac pe copii să înţeleagă că dezvoltarea
armonioasă fizică şi intelectuală este posibilă numai într-un mediu sănătos, curat, lipsit de probleme. Cele
mai multe probleme de mediu le găsim în lecturile ce vin în completarea lecţiilor de ştiinţe ale naturii.
Prin intermediul acestora, elevii află lucruri care să-i determine să ocrotească natura.
Prin intermediul lucrărilor practice îşi poate exprima emoţiile ce se nasc în sufletul lui într-o
manieră proprie, ce anume îl interesează şi îi place să repezite cu ajutorul materialelor din natură.
La disciplina educaţie tehnologică, lucrările realizate cu materiale din natură şi cu materiale
reciclabile pot deveni adevărate opere de artă şi pot constitui premizele realizării educaţiei ecologice.
Colajele din fructe si seminţe, frunze, coaja de copac, diferite pene colorate, pot genera discuţii pe teme
de ecologie cum ar fi:
 protecţia plantelor şi animalelor din zona în care trăim;
 pădurea, aurul verde al planetei.
Prin tratarea interdisciplinară a problemelor privind protecţia mediului, contribuim la formarea
unui comportament ecologic fată de mediul înconjurător.
Protecţia naturii necesită mijloace materiale destul de costisitoare, dar si creşterea gradului de
responsabilitate al oamenilor din întreaga lume faţă de mediul înconjurător, şcolii revenindu-i un rol
important în acest sens prin educaţia ecologică.
Această activitate contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, la stimularea creativităţii, a
perspicacităţii în gândire şi acţiune, consolidează cunoştinţele despre mediul înconjurător, îl protejează,
luptă împotriva poluării, refoloseşte deşeurile, îşi dezvoltă procesele psihice, sentimentele de dragoste şi
respect faţă de natură.
Trebuie să ne convingem că o luptă împotriva poluării nu poate fi opera unei ţări sau a unei
generaţii, ci totul trebuie gândit la nivel universal. Este o mare satisfacţie să constatăm la tinerii din
lumea întreagă o atracţie şi uneori chiar un entuziasm pentru aceasta bătălie, menită să protejeze mediul
nostru.
Din păcate degeaba se face la şcoală educaţie ecologică dacă strada oferă cel mai prost exemplu.
Unii oameni au rămas cu obiceiuri proaste, deşi campania de colectare, reciclare şi tratare a deşeurilor
reprezintă o prioritate pentru toţi şi se regăseşte în angajamentele asumate de România faţă de U.E.
Trebuie să respectăm natura pentru că avem dreptul la un mediu ambiant sănătos. Este un drept
elementar pe care mulţi cetăţeni nu îl cunosc sau nu îi acordă importanţa necesară. Nu realizează că de el
depinde de fapt viaţa, sănătatea şi pe termen lung chiar bunăstarea proprie, şi mai ales a generaţiilor care
urmează.
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Jocul didactic în predarea citit-scrisului
Prof. înv. primar Lenuţa COROBANĂ
Şcoala Gimnazială Sascut
Formarea capacităţilor de natură instrumentală se referă la stăpânirea unui ansamblu coerent de
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi indispensabile pentru asimilarea în continuare a culturii generale şi
profesionale.
Din cadrul acestora, cele mai importante sunt: însuşirea limbii materne, învăţarea citit-scrisului,
formarea priceperilor şi deprinderilor de calcul.
Limbajul oral este principala formă a limbajului dacă este însoţit de mijloace de expresivitate şi
este folosit cu intonaţia corespunzătoare.
Pentru ca elevul să poată utiliza şi limbajul scris trebuie pregătit în scopul de a descifra şi
redacta un text.
Învăţarea citit-scrisului este o tehnică de comunicare care presupune cunoaşterea corespondenţei
dintre foneme şi grafeme.
Scrisul presupune cunoaşterea semnelor grafice pentru a putea transmite un mesaj iar cititul este
un proces de descifrare a acestora şi are în vedere totodată înţelegerea şi conştientizarea conţinutului
textului citit.
Învăţarea corectă a citit-scrisului este condiţionată de cunoaşterea unora dintre regulile de bază
ale limbii.
Particularităţile specifice limbii determină selectarea celor mai adecvate metode de învăţământ
folosite în procesul de finalizare a elevilor cu cititul şi scrisul.
Pentru a învăţa corect citit-scrisul copiii trebuie să aibă capacitatea de a delimita cuvintele din
propoziţii, a le despărţii în silabe, apoi în sunete dar şi metoda inversă:să alcătuiască silabe cu anumite
sunete, să formeze cuvinte cu două sau mai multe silabe şi apoi propoziţii.
Metoda utilizată este metoda analitico-sintetico-morfologică. Această metodă previne greşelile
atât în scriere cât şi în citirea şi pronunţarea corectă a cuvintelor.
Aplicarea acestei metode este deosebit de eficientă şi indispensabilă în perioada preabecedară la
clasa întâi.Scrisul este mai dificil decât cititul, presupune şi însuşiri motrice şi o sinteză a semnelor
grafice şi reproducerea lor corectă şi estetică.
Scrierea este un act conştient care se automatizează prin exerciţiu, alături de alte metode
participative.În învăţarea scrisului un rol extrem de preţios îl are jocul didactic, o activitate cognitivă
specifică vârstei şcolare mici, cu largi valenţe educative.
Jocul didactic poate fi folosit ca o tehnică atractivă de explorare a realităţii de-a lungul oricărei
lecţii şi în orice moment al ei.
În scopul analizei articulaţiei şi percepţiei sunetelor, se poate introduce în lecţii, printre celelalte
forme de activitate şi jocul didactic cu conţinut adecvat, impus de sarcina dominantă a lecţiei.
Unele jocuri precum:,,Jocul silabelor”, ,,Spune mai departe”, ,,Completează cuvântul”,
,,Unde se găseşte cuvântul”, ,,De-a cuvintele”, ,,Schimbă prima silabă”, se adoptă în activitatea la
clasă, pentru a contribui la formarea şi consolidarea abilităţilor şi deprinderilor de articulare corectă a
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sunetelor, de pronunţie corectă a cuvintelor folosite în comunicare, în conformitate cu cerinţele
programei.
Se poate constata că în timpul desfăşurării jocurilor elevii depun eforturi de realizare a scopului
propus, scapă de timiditate sau chiar de refuzul de a pronunţa anumite sunete, silabe sau cuvinte.
Perioada prealfabetară are ca obiectiv principal dezvoltarea şi corectarea vorbirii copiilor pe baza
însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor cerute la toate celelalte obiecte de învăţământ.
Tot sub formă de joc se vor face şi exerciţii de repetare a anumitor sunete care se pot prelungi.
În această perioadă elevii sunt pregătiţi în vederea învăţării cititului şi scrierii prin exerciţii de
analiză şi sinteză fonetică.
Aplicarea metodei fonetice, analitico-sintetice se impune atât oral, cât şi în compunerea cu
ajutorul alfabetului decupat sau în citirea şi scrierea cuvintelor sau a propoziţiilor. Acest lucru se
realizează pe baza textelor din abecedar şi cu ajutorul jocurilor didactice.
Aceste jocuri contribuie la dezvoltarea vocii, consolidează deprinderile de pronunţare corectă a
sunetelor şi a cuvintelor realizate în acelaşi timp, relaxarea sistemului nervos.
Gândirea micului şcolar se dezvoltă în strânsă legătură cu limbajul şi activitatea pe care o
desfăşoară.Formele de joc îl pun în situaţia de a stabili legături între fenomene concrete.
Jocul este fundamental un simbol al luptei cu elementele, cu forţele potrivnice, cu sine. Chiar şi
atunci când nu urmăresc decât simpla plăcere, jocurile aduc strălucirea victoriei, cel puţin de partea
învingătorului.
Bibliografie:
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Rolul şi implicaţiile temei pentru acasă
Prof. Georgeta-Maria COZMA
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Buhuşi
„Marea artă a unui educator constă în cizelerea manierelor şi în formarea minţii.”
J. Locke, Câteva cugetări despre educaţie
Procesul de formare al omului nu se termină odată cu absolvirea şcolii. Învăţăm nu numai ca
elevi: învăţăm continuu. Viaţa întreagă este o şcoală – spunea şi marele pedagog ceh, Jan Amos
Comenius („Tota vita schola est.”)
Şcoala nu se poate să se mărginească în a da elevului doar un bagaj de cunoştinţe; ea trebuie să-l
formeze astfel încât el să dorească şi să fie capabil de a învăţa continuu prin mijloace proprii. Învăţarea nu
este un scop în sine, ci o condiţie esenţială pentru împlinirea şi desăvârşirea personalităţii umane. Astfel
este pe deplin motivată schimbarea de accent de la „a-i învăţa pe elevi” la „a-i învăţa cum să înveţe şi cum
să devină”. În realizarea acestui scop, temele date pentru acasă au un rol primordial. Prin ele elevii îşi
formează temeinice deprinderi de muncă şi independenţă, deprinderi care le vor servi în viaţă. Cine nu
ştie să muncească în şcoală greu va munci în viaţă. De altfel, fără capacitatea de autoeducaţie procesul de
formare şi modelare continuă a omului rămâne o ţintă greu de realizat, dacă nu chiar metaforică.
Definite drept sarcini încredinţate elevilor de profesorii de la şcoală, menite a fi îndeplinite în
timpul orelor din afara şcolii, temele pentru acasă îndeplinesc funcţii multiple ale căror semnificaţii
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reunesc şcoala şi familia, învăţătorii şi părinţii, timpul pentru şcoală şi timpul liber, formarea şi
autoformarea, cunoştinţele declarative şi cele procedurale, cogniţia şi metacogniţia.
Deci, alături de formarea deprinderilor de muncă independentă pe care le reclamă autoinstruirea
permanentă, temele pentru acasă mai îndeplinesc şi alte funcţii importante, funcţii educative:
- dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere;
- dezvoltarea sentimentelor şi a trăsăturilor de personalitate.
Nu trebuie pierdut din vedere că temele nu au numai un rol instructiv, ci şi unul educativ. Multe
obiective cu bătaie lungă în formarea personalităţii umane îşi găsesc cadrul de realizare în continuarea
muncii care se dă elevilor după terminarea lecţiilor din clasă. Astfel, trebuie evitat ca temele date să
solicite doar memoria.
Alături de scopurile îndepărtate menţionate mai sus, prin temele de acasă se urmăresc şi scopuri
apropiate: consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor recent dobândite, prin faptul că-şi aduc contribuţia
prin forme specifice la întărirea celor învăţate în clasă. Împreună cu ceea ce au învăţat în clasă, temele
pentru acasă se constituie într-un tot unitar.
Pentru ca obiectivele formative ale temelor pentru acasă să poată fi bine realizate, se cere
respectarea unor cerinţe:
 Trebuie să fie bine dozate. Deoarece elevii primesc teme la diferite obiecte de învăţământ se
cere ca durata acestora să fie armonizată cu alte obligaţii ale elevilor. Timpul instituţionalizat de învăţare
să se încadreze în limita maximă a celor 8 ore pe zi şi a celor 5 zile lucrătoare pe săptămână stabilite
pentru timpul de muncă instituţionalizat. La vârstele mici (învăţământ primar şi gimnazial) ar trebui ca
această limită să coboare la 6 ore pe zi sau chiar mai puţin. Trebuie avut în vedere acest lucru deoarece un
program impus de şcoală care depăşeşte acest acest timp riscă să fie realizat parţial sau deloc, mai ales în
ceea ce priveşte a doua parte a programului (temele de acasă şi studiul individual). Elevii îşi alcătuiesc
propriul program aducându-l la „normalitate” sau reducându-l. Ori dacă cadrul didactic realizează în
procesul predării o învăţare parţială ce ar trebui completată prin studiu individual şi muncă independentă,
rămâne definitiv o învăţare parţială. Dar nu trebuie trecut nici în cealaltă extremă, a unui program redus,
simplu şi nesolicitant, prea liberal care ar avea de asemenea consecinţe negative asupra elevilor. În ceea
ce priveşte timpul acordat temelor psihologii recomandă ca durata efectuării temelor să nu depăşească 20
– 30 minute pentru elevii din clasa I ,în perioada postalfabetară, 30 – 40 minute pentru şcolarii de clasa a
II-a, o oră pentru cei din clasa a III-a şi o oră şi jumătate pentru cei de clasa a IV-a.
 Să fie atent selecţionate pentru ca să nu se repete prea multe exerciţii de acelaşi fel. Depinde de
capacitatea şi interesul învăţătorului ca temele să se diferenţieze prin conţinut pentru a se evita
monotomia.
 Să vizeze completarea şi adâncirea cunoştinţelor predate. În clasă nu se predă totul şi nu se
poate face toate exerciţiile necesare la lecţie. De aceea, diversificarea surselor de informare şi a temelor
este o rezolvare în acest sens.
 Diferenţierea şi individualizarea temelor constituie o altă importantă condiţie ce trebuie
respectată. Este o eroare să egalizăm potenţialităţile de muncă şi de dezvoltare ale elevilor. Pentru elevii
mai slabi, sau, după un număr mare de absenţe, temele individualizate contribuie la înlăturarea
rămânerilor în urmă la învăţătură. De altfel, temele prea dificile determină atitudine de descurajare,
indiferenţă, iar cele prea uşoare determină lipsă de interes şi nu oferă satisfacţie.
 Temele date să fie explicate. Explicarea temelor se face în ultima parte a lecţiei sau într-o altă
verigă, cu respectarea timpului programat. După indicarea temei elevii vor fi întrebaţi dacă au nelămuriri.
Învăţătorul trebuie să se convingă dacă elevii au înţeles ce li se cere şi cum să rezolve temele. Este
inadmisibil ca temele să fie „expediate” rapid fără explicaţii ori în timpul recreaţiilor.
 Elevii trebuie îndrumaţi să-şi organizeze învăţarea. Astfel, mai întâi trebuie să-şi clarifice partea
teoretică a lecţiei, apoi să-şi facă temele scrise. Se vor efectua temele cele mai interesante, apoi cele mai
dificile şi la sfârşit cele mai uşoare. Temele cu un grad mai mare de dificultate trebuie revăzute după
efectuarea lor. Nerespectarea acestora poate avea repercusiuni asupra corectitudinii temei sau a timpului
liber.
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 Pentru a contribui la formarea unor deprinderi de muncă şi la educarea unei atitudini juste faţă
de muncă, temele date trebuie să fie verificate şi apreciate. O temă necontrolată nu-şi poate îndeplini
scopul instructiv educativ.
Proiectarea pedagogică a temei trebuie să se întemeieze pe studierea capacităţii de muncă a elevilor,
să asigure distribuirea raţională a acesteia pentru realizarea echilibrată a tuturor obiectivelor procesului
educaţional şi să se pună în concordanţă volumul şi structura solicitărilor cu volumul şi structura
capacităţii de muncă al elevilor.
Se impune stabilirea unor limite raţionale, atât minimale cât şi maximale, ale timpului
instituţioanalizat de învăţare.
Tema trebuie să fie interesantă, să stimuleze căutările, să provoace elevul, să menţină motivaţia
de apropiere, evitând monotomia, plictiseala, superficialitatea, delegarea responsabilităţilor.

Refacem construcţia!
Joc didactic
Prof. înv. primar Anca-Ştefania CRĂCIUN
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Preambul: Jocul următor este conceput după cercul învăţării al lui Kolb ( învăţarea prin acţiune),
conform căreia experienţa concretă stă la baza percepţiei şi reflecţiei.
Experienţă concretă

Experimentare

Observare reflexivă

Conceptualizare
1. Denumirea jocului: Refacem construcţia
2. Vârsta la care se poate organiza: grupa mare – clasa a IV-a
3. Organizarea sălii: mesele sunt aşezate astfel încât copiii să poată lucra pe grupe
4. Materiale necesare: fiecare grupă are nevoie de o pungă cu piese lego ( aproximativ 40 piese lego
pentru fiecare grupă)
5. Obiectivul fundamental al jocului: reconstituirea din memorie a unei construcţii din piese lego, după ce
aceasta a fost observată
6. Competenţe vizate de joc:
-evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
- generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
- identificarea unor fenomene/relaţii/regularităţi/structuri din mediul înconjurător
- utilizarea abilităţilor şi a atitudinilor specifice învăţării în context şcolar
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7. Operaţii ale gândirii şi procese cognitve implicate: analiza, sinteza, procese senzoriale (senzaţii,
percepţii, reprezentări), procese cognitive superioare/logice/intelectuale (gândirea, memoria).
8. Descrierea jocului
Participanţii sunt împărţiţi pe grupe. Fiecare grupă primeşte o pungă cu piese lego (acelaşi
număr pentru fiecare grupă). În altă încăpere există o construcţie făcută din piese de lego. Fiecare membru
al grupului va merge şi va privi construcţia, timp de câteva secunde, apoi se va întoarce la masa grupului
şi va alcătui din memorie construcţia respectivă, fără a vorbi cu colegii săi. Când nu îşi mai aminteşte şi
nu mai poate înainta, este rândul următorului coechiper care va privi construcţia, va reveni la grup şi va
completa ce au început colegii. Membrii grupului pot repeta de mai multe ori aceste acţiuni, până la
finalizarea construcţiei. La final, fiecare grup va face confruntarea cu originalul şi se vor observa
elementele de diferenţă. Pentru a spori dificultatea activităţii, aceasta se poate face contracronometru, sub
forma unei competiţii între grupe. La finalul activităţii elevii sunt solicitaţi să verbalizeze ceea ce au făcut,
să exprime cum s-au simţit în timpul jocului, să reflecteze şi să formuleze concluzii.
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Omul de la catedră
Prof. înv.primar Liliana CREANGĂ
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
„ Când învățătorul reunește în inima sa dragostea de profesiune și dragostea de elevi,
putem spune că este un învățător desăvârșit ”. (Lev Tolstoi)
Nu de mult m-am întâlnit, pentru prima dată după 30 de ani, cu foștii mei colegi de clasă de la
Liceul Pedagogic. O lume întreagă de impresii, un univers încărcat de emoții…Adolescenții de acum
treizeci de ani, au devenit astăzi, învățători, profesori, economiști sau unii nu și-au găsit locul aici și au
luat drumul străinătății pentru o viață mai bună. Am început să cuprindem în câteva fraze, momentele
semnificative din acești ani, nu puțini la număr, d ar care au trecut de parcă ar fi fost ieri…Amăgiri,
dezamăgiri, succese, înfrângeri, încercări ale vieții care nu ne -au ocolit pe niciunul dintre noi, bucurii și
împliniri, toate prinzând contur într-o atmosferă atât de emoționantă. Impresionant, că cei mai mulți dintre
noi au rămas învățători și, în ciuda problemelor, neajunsurilor acestei profesiuni de credință, erau mândri
de asta. Pentru că meseria de dascăl este o meserie nobilă, care nu se potrivește oricui, ci doar celor
înzestrați de Domnul cu har, cu iubire de copii, cu răbdarea cât marea, cu încredere în puterea educației,
cu bunătate și respect. Fiecare dintre cei care au devenit oameni la catedră, vorbea despre copiii lui, adică
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despre copiii de la școală care erau, de fapt, ca și copiii lui. Căci, nu de puține ori, ne trezim spunând la
școală sau acasă , despre elevii noștri, “copiii mei au învățăt…”, „copiii mei au reușit să…”. Și am toastat
pentru bucuria reîntîlnirii, pentru toți copiii noștri, pentru anii tinereții și…mai ales pentru dragoste a de
copii care ne-a reunit.
Personalitatea educatorului este factorul decisiv pentru reușita învățământului. În căutarea unor
modele de viață, copiii își îndreaptă atenția spre acei dascăli adevărați, cu dragoste pentru copii, bine
pregătiți, cu o personalitate vie, dinamică. Problema se conturează clar, mai ales acum, când este bine
recunoscut locul și importanța învățământlui primar, ca „piatră de temelie” a devenirii copilului. Școala
trebuie să devină un laborator de format caractere demne, deoarece educația înseamnă și știință, dar și
artă. Ca știință înseamnă rațiune, iar ca artă presupune multă implicare afectivă. Ca învățător, pentru a
reuși, trebuie să iubești copiii și să înveți tainele educației, deoarece se realizează un transfer al
personalității învățătorului asupra copilului. Marele pedagog Pestalozzi spunea că: „Pentru a crește
oameni înainte de orice știință și de orice metodă, trebuie să ai inimă”. Iar piatra de căpătâi a dragostei
pentru copii o reprezintă cunoașterea copilului, respectul, înțelegerea, încrederea, altruismul și empatia
didactică, tratarea diferențiată și nu în ultimul rând, optimismul pedagogic.
Răbdarea este piatra de încercare pentru educatorul de astăzi, pentru educatorul cu voca ție. Că
nu e ușor lucru să-ți păstrezi răbdarea atunci când toate metodele și strategiile par să dea greș în fața unor
copii care l-au luat pe Nu în brațe, sau a celor care au îmbrățișat agresivitatea ca metodă de rezolvare a
problemelor. Alături de răbdare trebuie să stea încrederea în forța educației și în capacitatea omului de a fi
educat.
Relația învățător-elev presupune încredere din partea învățătorului în disponibilitățile
biopsihologice ale educabilului și, în același timp respect din partea acestuia față de personalitatea
învățătorului său.
O bună educație cere ca omulde la catedră să inspire încredere, stimă și respect elevului pe care
îl îndrumă. Înconjurat de ambianță și dragoste, de căldură, înțelegere și multă bunătate, de încredere și
respect, copilul va da măsura întregii sale personalități dobândind competențele necesare, realizând astfel
dezideratele învățământului primar.
Dascălul care se apropie de copil cu răbdare, cu iubire și simțul dreptății, care îl ascultă și îi
înțelege nevoile și temerile, căutând să-l ajute acolo unde întâmpină dificultăți, este dascălul care rezistă
în timp. Pentru că secretul reușitei în educație este darul de a se adresa și inimii, nu numai minții.

Bibliografie:
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2003, București
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2. Păun, Stelian - Omul de la catedră , Editura Albatros, București, 1974

Copilul - erou literar
Prof. înv. primar Mărioara CREŢU
Şcoala Gimnazială Solonţ
Ochii vioi ai copilului! Oglinzi curate, cristale în care se răsfrânge lumea înconjurătoare: oamenii
şi faptele lor, întâmplările vieţii etc. Copiii văd, aud şi simt ce se petrece în jurul lor (gesturi, vorbe,
atitudini) şi trag din ele înţelesuri care uneori pătrund adânc în conştiinţa lor, se fixează pentru mult timp,
poate pentru totdeauna, contribuind la formarea experienţei lor de viaţă. Ele constituie pentru copii
modele (exemple), puncte de reper într-o lume pe care abia încep să o înţeleagă, învăţăminte care le
netezesc drumul cunoaşterii lumii, elemente de orientare în mediul care îşi lărgeşte tot mai mult aria în
jurul lor. Însemnătatea modelului (exemplului) a fost subliniată şi de marii pedagogi ai lumii. Alături
de basme şi literatura de aventuri, un loc important în lectura copiilor îl ocupă povestirile realiste. Încă
din perioada şcolară mică, copiii încep să fie atraşi de acele opere literare inspirate din viaţa obişnuită şi
mai ales a copiilor. De altfel, chiar şi basmele şi uneori şi povestirile de aventuri, prin elementele lor
realiste, îi pregătesc pe copii să înţeleagă viaţa, lupta şi sentimentele oamenilor obişnuiţi. Principala
problemă, în cazul literaturii realiste, este de a stabili în ce măsură sunt accesibile copiilor operele literare
inspirate din viaţa de toate zilele. Fireşte, în primul rând se ia în consideraţie puterea de înţelegere a
vârstei respective şi, bineînţeles, valoarea educativă şi instructivă a operei literare.
În cazul şcolarilor mici, problema este mai complicată. La vârsta şcolară mică, lectura unei cărţi
poate exercita o deosebită influenţă educativă sau instructivă. Acum, o lectură cu adevărat folositoare
poate cultiva în primul rând imaginaţia copilului. Pe de altă parte, o astfel de lectură trebuie să stimuleze
şi gândirea, modulându-i curiozitatea pentru lumea reală înconjurătoare. La întocmirea listei de lectură
pentru şcolarii mici, cadrul didactic trebuie să ţină seama ca aceste cărţi să corespundă interesului
principal al lor şi să-i ajute să-şi adâncească acest interes. Tema care răspunde în cel mai mare grad
interesului copiilor de vârstă şcolară mică este lumea vieţuitoarelor, copilul şi universul copilăriei.
Şcolarul mic preferă acele povestiri în care personajele principale sunt de vârsta lui, identificându-se
uşor cu asemenea personaje, cu visele şi năzuinţele lor.
Copilul erou literar se întâlneşte în multe cărţi din literatura română şi din literatura universală:
Puiul – I. Al. Brătescu-Voineşti; Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Amintiri din copilărie Ion Creangă; Căprioara, Gândăcelul, Sărăcuţul, Frunza – Emil Gârleanu; Fram, ursul polar – Cezar
Petrescu; Balada unui greier mic – George Topîrceanu; Dumbrava minunată – Mihail Sadoveanu; O
furnică, Zdreanţă, Fetica – Tudor Arghezi; Căţeluşul şchiop, Gândăcelul, Bondarul leneş – Elena
Farago; Cartea cu Apolodor – Gellu Naum; Sfârlează cu fofează –Victor Ion Popa; Budulea Taichii –
Ioan Slavici; Cireşarii – Constantin Chiriţă; Cartea cu ochi albaştri, Schiţe – Octav Pancu-Iaşi; Schiţe
– Mircea Sântimbreanu; Aventurile lui Tom Sawyer, Aventurile lui Hucklebery Finn – Mark Twain;
Singur pe lume – Hector Malot; Morcoveaţă – Jules Renard; Cuore – Edmondo de Amicis; Călătoriile
lui Gulliver – Jonathan Swift; Aventurile lui Pinocchio – Carlo Collodi; Harry Potter – Joane Kathleen
Rowling etc.
Literatura pentru copii constituie o sursă inepuizabilă de exemple frumoase de comportare
oglindite în mici antiteze între personaje, ne oferă consecinţele neascultării sau ascultării, vredniciei sau
lenei, cinstei sau necinstei, adevărului sau minciunii, ne prezintă trăsături pozitive ale unor eroi, dar şi
trăsături negative ale unor personaje.
Copiii trăiesc cu intensitate alături de eroii îndrăgiţi ai operelor literare, se bucură când aceştia
depăşesc obstacolele ivite în cale şi se întristează când aceştia au de suferit.Este de necrezut cu câtă sete
şi afecţiune privesc copiii morala ascunsă în haina basmului, îi vezi trişti şi disperaţi când eroul sau
eroina povestirii/poveştii relatate sunt în impas şi îndură suferinţe, apoi strigă de bucurie când personajele
iubite sunt salvate. În călătoriile provocate de imaginarul din poezii, basme şi poveşti copilul se simte
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fericit, participă afectiv şi este alături de eroii pe care îi însoţeşte şi la bine şi la rău, imitându-i mai târziu
în activitatea lor. Conţinutul poveştilor şi basmelor îl transpune pe copil într-o lume mirifică, îi cultivă
fantezia şi visarea. Ele au încântat întotdeauna copilăria tuturor generaţiilor şi, totodată,acestea constituie
un mijloc important care contribuie la lărgirea orizontului copilului.
Literatura pentru copii îşi găseşte un larg auditoriu în rândul şcolarilor mici tocmai pentru că
apelează la afectivitatea lor, aceasta contribuie la cunoaşterea prin intermediul imaginii artistice a lumii
înconjurătoare, lărgirea sferei de reprezentări despre cele petrecute anterior, dar şi la formarea unei
atitudini corespunzătoare. Copilul este creatorul propriilor imagini, povestitorul fiind cel ce le sugerează
verbal. Efortul copilului de a-şi imagina şi înţelege nu poate fi conceput în afara unei gimnastici intense a
memoriei, a gândirii, a voinţei şi limbajului.
Valoarea educativă a textelor literare constă în reliefarea unor calităţi morale cu care sunt
înzestrate personajele pozitive: curaj şi vitejie, hotărâre şi perseverenţă în îndeplinirea ţelului, spirit de
sacrificiu, prietenie şi umanism, respectarea cuvântului dat şi îndeplinirea angajamentului luat, dârzenie
şi tărie în înfrângerea piedicilor şi greutăţilor. Copiii trec prin stări emotive diferite, de la teama pentru
răul care ar putea să-l piardă pe eroul îndrăgit, la bucuria că a scăpat cu bine din toate încercările
pricinuite de personajele negative. Bunătatea, cinstea, curăţenia sufletească, mărinimia sunt răsplătite
întotdeauna, poate mai târziu, dar nu niciodată. Lecturile îi incită pe copii şi datorită frumoaselor imagini
vizuale construite prin comparaţii cu elemente concrete pe care copiii le reţin.Copiii vor să fie purtaţi în
,,poveste”, în universuri misterioase, fascinante, vor să le dezvălui universul intim din imaginaţia lor, ori
să le ,,răspunzi” cu o oglindă în care să se recunoască. Ei vor învăţa să se poarte cum trebuie oferindu-le
modele credibile, artistice, cuceritoare.
Contactul şcolarilor mici cu eroii diferitelor poveşti/povestiri le oferă acces la multe exemple şi
modele de viaţă. Ei încearcă să transpună în conduita lor câte ceva din spiritul de întrajutorare şi
răspundere al exemplelor întâlnite, din tactul şi delicateţea comportamentului celorlalţi. Copilul gustă cu
multă plăcere textul, fie el în versuri sau proză, dacă este condus, dacă îl ajută cineva să intuiască
gradaţia interioară a acţiunii. Personajele, prin calităţile lor fizice şi mai ales morale deosebite, pot avea o
influenţă educativă de mare forţă asupra şcolarilor mici. Activitatea de caracterizare a personajelor
întâlnite în textele studiate, fie ele poezii, poveşti, povestiri, legende şi basme, de subliniere a
însuşirilor alese, reprezintă o cale intuitivă, concretă de educare moral-civică a elevilor. Valoarea ei
constă în faptul că modelul se înfăţişează ,,pe viu” în acţiune directă. Valorificarea practică a exemplului
oferit este de la particular la general, de la analiza modelului către formularea unei norme, a unor reguli
morale cu mare şansă de a se transforma în convingeri şi sentimente, care vor genera fapte de conduită la
elevi.

Cum lucrăm cu elevii care suferă de miopie?
Prof. înv. primar Costel CUTUR
Şcoala Gimnazială Traian
Vederea este cea care ne ajută să relaţionăm cu lumea înconjurătoare, atât din punct de vedere al
actelor motorii, cât şi a proceselor cognitive, iar diminuarea sau chiar perderea acestei capacităţi atrage un
dezechilibru atât în activitatea nervoasă superioară, cât şi în starea morală şi integrarea socială. Dacă la
deficienţii din naştere tensiunile interioare sunt mai reduse, aceste dezechilibre sunt mai accentuate la cei
cu deficienţe rezultate în urma unor accidente sau boli.
În antichitate, orbii erau sacrificaţi, întrucât se credea că întruchipează spiritele rele; spartanii
făceau aceleaşi sacrificii, motivul fiind însă acela că orbii nu puteau face faţă instrucţiei militare. Pe de
altă parte, s-a dovedit că persoanele care suferă de deficienţe de vedere şi-au dezvoltat în mod deosebit
ceilalţi analizatori, tocmai pentru a suplini această problemă. Cauzele, în situaţia în care deficienţa apare
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la naştere, pot fi multiple, de la afecţiuni congenitale (boli ereditare sau infecţioase, intoxicaţii cu alcool şi
droguri ale mamei), la traumatisme obstreticale sau chiar boli contactate după naştere.
Miopia
face
parte
din
categoria
ametropiilor, fiind o tulburare a refracţiei oculare şi
constă în imposibilitatea de a vedea obiecte aflate la
o distanţă mare. Această anomalie morfofuncţională
determină formarea imaginii în faţa retinei;
imaginea devine astfel neclară, iar persoana percepe
corect doar obiectele din apropiere, în timp ce
obiectele aflate la o distanţă mare le percepe confuz.
Important de ştiut este faptul că miopiile
sunt de două tipuri: benigne, cu o evoluţie lentă,
într-o formă minoră şi maligne, care sunt
progresive, mai grave, generând şi o degenerescenţă
retiniană.
Cum identificăm elevii care suferă de
miopie? Dacă la subiecţii normali forma globului ocular este rotundă, în cazul copiilor care suferă de
miopie, această este asemănătoare cu un ou, iar lumina se focalizează în faţa retinei; copilul acuză că vede
în ceaţă, stă aplecat asupra cărţilor şi caietelor, are privirea încruntată. Percepţiile vizuale sunt în acest caz
mai sărace, imaginile fiind caracterizate prin lipsă de claritate şi frecvente distorsiuni. Scăderea analizei şi
sintezei optice poate determina chiar o uşoară formă de retard, iar reprezentările înregistrează un decalaj
cantitativ şi calitativ în raport cu cunoştinţele vorbite. Datorită dificultăţilor în actualizarea spontană a
imaginilor, în interpretarea şi contientizarea lor, randamentul mintal şi acţional este unul scăzut.
Integrarea copilului într-o colectivitate normală cresc şansele unei mai bune integrări sociale.
Depistată la timp şi tratată, poate fi corectată, atât prin intervenţia terapeutică – folosirea ochelarilor, cât
şi printr-o serie de aciuni care ţin de cadrul didactic: aşezarea copilului într-o bancă ai apropiată de tablă,
antrenarea în activităţi care să îi pună în valoare abilităţile intelectuale, prelungirea timpului afectat
perceperii obiectelor, implicarea în manipularea directă a obiectelor. Empatizând cu copilul şi
înţelegându-i trăirile interioare, cadrul didactic îl va putea ajuta să capete încredere în forţele proprii, să
aibă curajul de a se afirma şi de a-şi depăşi condiţia, astfel încât problema sa să nu mai constituie un
obstacol, la un moment dat. Reuşita şcolară a unui copil aflat într-o asemenea situaţie depinde într-o
foarte mare măsură de atenţia, de măiestria şi efortul pe care îl depune educatorul.
„Dacă un om nu are capacitatea de a vedea, nu înseamnă că îi lipseşte viziunea.”
(Stevie Wonder)
Bibliografie:
1. Avramescu,Monica-Delicia-„Defectologie şi logopedie”,Editura Fundației
„România de
Mâine”,Bucureşti,2008
2. Damaschin, Dorin-„Defectologie. Teoria şi practica compensației-nevăzători ambliopi, orbi,
3. Rozorea, Anca- “Deficienţa de vedere din perspectivă psihosocială şi psihoterapeutică”, Editura Pro
Humanitate, Bucureşti,2003
4. Ştefan ,Mircea- „Psihopedagogia copiilor cu handicap de vedere”, Bucureşti, Editura Pro- Humanitate,
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Toamna învăţătorilor

Prof. înv. primar Adriana DIMA
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
La taifas cu TOAMNA:

„ - Bine-ai venit la noi, în şcoli, în parcuri, pe cărări şi alei bătute de soare. Erai mult aşteptată...
Elevii-boboci, nerăbdători să vadă „cum e la şcoală”, cei puţin mai mari, să împărtăşească experienţele
trăite în vacanţă, iar noi, dascălii, cu aceleaşi zâmbete, putere de muncă şi dornici de a-i învăţa şi a învăţa.
De unde atât avânt? De unde această dorinţă de a fi din nou printre copii? Mulţi se întreabă, mulţi nu ne
cred, însă acesta e adevărul...În fiecare toamnă, aşteptăm cu nerăbdarea unui copil să înceapă şcoala,
paradoxal pentru cei ce activează în alte domenii, curios uneori şi pentru noi, înşine, dar adevărat...Noi
vrem să înceapă şcoala! Noi vrem să venim la şcoală, să răsfoim manuale, să împărtăşim experienţe cu
colegii de breaslă, să ne amenajăm clasele, să primim frumos copiii şi părinţii. Şi toate acestea, nu pentru
că trebuie, ci pentru că ne place şi vrem. Ne regăsim în toate detaliile ce ţin de şcoală, de clasă, de
profesia în sine. Fiecare dintre noi e mândru de profesia sa şi este imposbil să nu fi avut satisfacţii
profesionale. Acestea sunt cele ce ne provoacă, ne întăresc, ne dau curaj şi aripi să mergem înainte. Toate
încununate de dragostea pentru copii, blândeţea şi dorinţa de a-i îndruma şi călăuzi paşii.
- Bine v-am găsit, dragi învăţători! Sunt clasele pline de roade, roade ale minţii şi ale sufletelor de
copil, roade ale voastre, oamenii de la catedră supuşi meseriei şi strânşi legaţi de ea. Soarele meu vă
încălzeşte, vă dă speranţă şi bucurie! Eu, toamna, vă aduc an de an în mijlocul elevilor, vă menţin
dinamici şi entuziasmaţi, vă reamintesc care vă este menirea şi ce rol are educaţia. În viziunea lui J. H.
Pestalozzi educaţia trebuie să ajute natura umană să se dezvolte respectând particularităţile individuale.
Rolul educaţiei este de a stimula impulsul de afirmare, adică de a activa dezvoltarea, de a face ca ,,ochiul
să vrea să vadă, urechea să vrea să audă, piciorul să vrea să meargă, iar mâna să apuce...La fel inima
vrea să creadă şi să iubească, spiritul vrea să gândească”.
- Noi, învăţătorii, dragă toamnă, suntem cei care descoperă metode şi procedee eficace în
formarea fiecărui copil în parte. Calitatea educaţiei oferite depinde de prestaţia pedagogică a cadrelor
didactice, de atitudinea lor faţă de schimbare, de calitatea metodelor interactive şi procedeelor didactice
practicate. În condiţiile actuale, educaţia de calitate rămâne în totalitate pe seama cadrelor didactice.
Învăţăm mereu şi niciodată nu vom şti niciodată tot! Talentul de dascal ne permite să le insuflăm
copiilor dorinţa de a şti, curajul de a spune ce gândesc, puterea de a gândi drept, de a nu judeca pe nimeni
şi puterea de a schimba în bine lumea din jurul lor. Talentul de a fi dascăl ne ajută să gestionăm situaţiile
critice, să îndrumăm cu dăruire copiii către excelenţă sau copiii cu nevoi speciale. Latura umană
subiectivă şi fragilă trebuie cunoscută şi stăpânită. Munca în educaţie înseamnă acumulare de tensiune ,
presiune, concentrare, stres, înseamnă responsabilitate pentru o clasă întreagă de elevi dar şi pentru
fiecare elev în parte, reponsabilitate în fiecare oră, în fiecare pauză, la fiecare activitate extraşcolară.
Impactul factorului uman, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, nu este deloc neglijabil în această
profesie. Suntem oameni, avem suflet şi facem această meserie din pasiune, din dorinţa de a lăsa
moştenire urmaşilor dragostea de carte, corectitudinea, seriozitatea, dorinţa de a fi mai bun, de a reuşi.
Învăţătorul este cel care contribuie la educaţia pentru o viaţă de calitate a unui individ şi a colectivităţii
Te aşteptăm în fiecare an, toamnă, la noi! Suntem aici întotdeauna, să te întâmpinăm cu drag.
Aici am fost şi tot aici ne vei găsi, căci suntem convinşi că aceasta ne e menirea. Avem gânduri bune şi ne
gândim mereu la viitorul acestei ţări, să fii convinsă de asta, dragă toamnă! Optimismul ce ne e specific,
obişnuinţa de a munci cu drag şi spor, capacitatea de a tranzita orele în câteva secunde, curiozitatea,
dorinţa de a realiza cât mai multe lucruri de calitate ne caracterizează, dragă toamnă! Îţi spun acest lucru,
pentru a şti că ne vei găsi mereu în întâmpinarea ta pentru a-ţi înfrumuseţa venirea! Clinchetul
clopoţelului te cheamă an de an, iar tu vii, fară greş, să fii alături de noi, învăţătorii....”
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„Acasă” şi „La şcoală”

Prof. înv. primar Cătălina-Ioana DRĂGHICI
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Despre educaţie se vorbeşte mult şi mulţi factori sunt implicaţi în realizarea ei, dar între aceştia,
familia ocupă locul de bază. Rolul conducator în procesul de educaţie îl are fără îndoială şcoala, dar în
calitatea sa de cel mai apropiat colaborator al şcolii, familia, trebuie să o secondeze de aproape şi sincer.
Dialogul cu familia este unul din elementele indispensabile ale reuşitei şcolare.
Mediul educativ în care trăieşte copilul oferă suportul necesar dezvoltării. Forţa pentru creştere
este internă şi îi aparţine copilului, dar pentru o dezvoltare armonioasă este nevoie de un mediu
asigurator, constant, coerent şi propice de care el să beneficieze în mod firesc. Acest mediu se
construieşte din relaţia tuturor influenţelor educative şi de aceea este într-o dinamică permanentă.
Pentru şcolar, mediul educaţional este compus din mediul familial şi cel al comunităţii, unde se
regăseşte şi şcoala.
În familie, fiecare membru este
special, are rolul său şi în raport cu
ceilalţi îşi constituie o identitate
specifică.
Aici
sunt
valorizate
diferenţele pentru că fiecare este
important şi indispensabil. Casa
copilului este mediul în care copilul
creşte şi se dezvoltă în siguranţă, este
locul de odihnă şi retragere, locul
explorării şi al construcţiei de sine.
Casa este un spaţiu intim pe care
copilul nu-l împarte decât cu oameni
foarte apropiaţi afectiv, care îşi lasă
amprenta asupra devenirii lui: părinţii,
fraţii şi bunicii. Toţi ceilalţi vin şi
pleacă străduindu-se să deranjeze cât mai puţin.
Prin participarea la comunitate copilul reuşeşte să păşească dincolo de „pragul casei” în condiţii
de siguranţă. El se află printre semeni, dar care nu sunt şi intimi. Aici relaţiile sunt mai puţin afectivizate
şi au detaşarea unei comunicări sociale. Este un spaţiu unde copilul poate experimenta o imagine de sine
mai realistă (care nu este prea încărcată de afectiv) şi poate stabili relaţii pe care el însuşi să legestioneze.
Tot prin comunitate, copilul poate adera la un model de grup, poate obţine opusul individualităţii: starea
de apartenenţă. Comuniunea cu ceilalţi asemenea, colectivitatea îi oferă omului forţă, stabilitate,
siguranţă.
Şcoala este spaţiul modern pentru satisfacerea nevoilor de comunitate ale copilului. Aici fiind
foarte importantă funcţia de socializare, de ieşire în lume de stabilire a apartenenţei la un grup de
congeneri. Aceasta răspunde deci unor funcţii educative foarte diferite în funcţie de mediul în care ea se
află, de aceea poate că şi curriculum educativ ar trebui să poată ţine seama de aceasta.
Copilul petrece în jur de 4-5 ore pe zi (mai târziu chiar 7 ore) împreună cu grupul de colegi şi cu
învăţătoarea/profesoara, ceea ce înseamana un mediu diferit, reguli şi relaţii noi, rivalităţi şi afinităţi. De
fapt proaspătul elev începe din plin viaţa socială (pană acum doar a experiementat-o în familie, iar unii la
grădiniţă sau în parcuri) ceea ce îi antrenează printre altele instinctul de supravieţuire şi nevoia de
evoluţie. Aşadar, profesorul are un rol extrem de important în viaţa copilului, fiind un model şi mentor al
său. Fiind ca un părinte „spiritual”, acesta îi îndrumă paşii spre cunoaştere, spre cheile şi misterele
ştiinţelor, îi este aproape în momentele dificile, susţinându-l şi ghidându-l. El trebuie să stabilească o
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relaţie armonioasă de la început cu elevul pentru a nu-i afecta acestuia dezvoltarea psihică, afectivă şi
personală. Profesorul trebuie sa creeze o relaţie care să-i permită elevului să prindă aripi în dezvoltarea
lui.
Părinţii şi profesorul ar trebui să fie coechipierii perfecţi în educarea copilului, dar lucrurile nu
merg întotdeauna conform planului. Problema e una foarte des întâlnită, şi anume lipsa comunicării. Fie
părintele nu are timp să se prezinte la şcoală să discute cu profesorul, fie cel din urmă nu este la şcoală
când are părintele timp. O relaţie bună părinte-profesor poate însemna diferenţa între a şti cât de bine se
descurcă în şcoala copilul şi cât de bine spune el că se descurcă.
Comunicarea rezolvă aproape orice fel de problemă. Când părintele se intersează constant de
evoluţia copilului său, îi va fi mai uşor să identifice punctele slabe ale celui mic şi să îl ajute să-şi
depăşească greutăţile de înţelegere. Schimbul de informaţii privind copilul trebuie să aibă loc în ambele
sensuri ale relaţiei profesor-părinte, iar scopul să fie unul comun de educaţie şi progres. Frecvenţa şi
consistenţa acestui schimb de informaţii se dovedeşte de cele mai multe ori un test dificil de trecut pentru
fiecare participant. Relaţiile sunt construite pe baza unui parteneriat bazat pe comunicare, în care există
respect reciproc şi toate părţile au de câştigat!

Motivaţie şi învăţare
Prof. înv. primar Elena DURAC
Şcoala Gimnazială „I.S.Sturdza” Săuceşti
Motivaţia –acest ansamblu de mobiluri, trebuinţe, atracţii, emoţii, acţiuni, fapte, atitudini-operează
ca un sistem dinamic şi plastic, asigurând programul social-adaptativ. Ea conferă sens şi coerenţă actelor
de învăţare şi se trăieşte subiectiv ca stare de tensiune. Tensiunea rezultă din confruntarea trebuinţelor
celui care învaţă cu modul cum îşi reprezintă dificultatea conţinutului, cerinţele, situaţiile şi rezultatele
activităţii de învăţare. Indiferent dacă interacţiunea cu sursa de informaţie este călăuzită de intenţia vădită
de a învăţa, ca în cazul participării active la lecţie, sau dacă decurge ca o învăţare latentă, implicită,
lipsită de intenţia expresă de a învăţa, în toate cazurile există o motivaţie a învăţării, un "de ce" al
acesteia. Identice sau asemănătoare în veriga lor externă, executoare, conduitele de învăţare se deosebesc
profund ca sens subiectiv, ca valoare psihologică pentru subiect, ca rezonanţă individuală în care se
traduc. Substratul motivaţional activează sau inhibă conduitele de învăţare, le amplifică sau le
diminuează, le prelungesc sau le scurtează durata şi, mai ales, le fac să aibă ecouri şi urmări diferite
pentru cei care le practică ( B. Zörgö ).
Pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii sale, orice om învaţă, dobândeşte noi comportamente,
îşi formează, aşadar, motivaţia, atitudinile, sentimentele, întregul sistem al personalităţii. Toate funcţiile şi
procesele psihice sunt integrate şi interacţionează armonios pentru realizarea cadrului optim, eficient de
învăţare.
Activităţile multiple ale omului se desfăşoară sub amprenta unei trăsături comune: motivaţiadenumire generică care dinamizează comportamentul uman.
Ca să putem răspunde la întrebarea “de ce fac oamenii ceea ce fac, de ce realizează o anumită
activitate”, trebuie să înţelegem faptul că omul nu este doar un sistem “reactiv”, ci şi unul “activ”, care
răspunde la provocările mediului, dar care şi acţionează asupra lui prin activităţi proprii, în conformitate
cu dinamica internă a personalităţii sale.
Analiza motivelor învăţării este necesară deoarece ne lămureşte de ce se produce învăţarea, care sunt
cauzele ei, ne edifică asupra receptivităţii subiectului faţă de cunoştinţe şi a gradului lui de angajare în
sarcinile de învăţat, care poate fi una formală, aparentă sau serioasă, autentică, de conţinut. Ne edifică
asupra cazurilor de neînvăţare, de învăţare slabă sau neeficientă, ne permite să vedem probabilitatea
transformării procesului de învăţare în efecte formative pozitive sau negative etc.
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Deşi pentru toţi elevii există un scop comun al activităţii de învăţare, constând în dobândirea anumitor
cunoştinţe, deprinderi şi priceperi, sensul subiectiv al învăţării poate să fie foarte diferit, în funcţie de
natura motivaţiei.
Factorii motivaţiei învăţării pot fi:aspiraţia spre un nivel de performanţă ridicat; dorinţa de a obţine
note (calificative) mari; ambiţia de a-i depăşi pe alţii; atitudinea favorabilă sau nefavorabilă faţă de rolul
învăţării pentru destinul personal; sentimentul datoriei; aspiraţia de a ocupa un loc fruntaş în ierarhia
clasei; plăcerea de a primi laude din partea adulţilor (cadre didactice, părinţi etc.); ataşamentul faţă de un
obiect de învăţământ sau de un profesor; aspiraţia spre un anumit status profesional; dorinţa de a obţine
anumite recompense materiale, premii; teama de eşec; interesul de a cunoaşte; satisfacţia învăţării şi
plăcerea de a învăţa etc.
Formarea motivaţiei este un proces foarte complex şi de lungă durată, cu rădăcini care se dezvoltă
în ambianţa familială. Dirijarea motivaţiei în clasă depinde de măiestria educatorului.
Un prim pas important pentru profesor este dezvoltarea unui punct de vedere realist despre
motivaţie, pe care să-l aplice cu adevărat la clasă. Adoptând drept scop creşterea la maximum a motivaţiei
intrinseci, al trebuie să recunoască rolul impulsurilor de autoafirmare şi necesitatea unei utilizări
judicioase a simulării aversive. Probabil că după un tip de exerciţii, care au fost selectate astfel încât să nu
le puteţi decât foarte greu rezolva, aproape v-a pierit cheful să rezolvaţi asemenea exerciţii. Deci, am
încercat să vă arăt cum eşecul diminuează cheful de a continua lucrul. Concluzia este că se pot împiedica
eşecurile prin situarea realistă a aşteptărilor în privinţa succesului la învăţat. Aici e mai bine să fie prea
mici decât prea mari. Dacă aşteptările sunt prea mari, nerealiste, atunci deseori se vor resimţi
dezamăgirile şi prea rar succesele la învăţat atât de important. Curând motivaţia învăţatului va dispărea.
Am putea face mai mult în direcţia utilizării unor procedee cum sunt: noutatea, surpriza, contrastul, ca să
capteze interesul elevului atunci când răspunsul cognitiv este minim. Formarea motivaţiei se poate realiza
şi prin activităţile din afara clasei şi extraşcolare, precum: serbările şcolare, întrecerile sportive, excursii şi
chiar unele activităţi de muncă voluntară.
Educarea motivaţiei atinge stadiul superior când apar sentimente trainice legate de valoarea muncii
şi culturii. Mai puţin dezirabile sunt asemenea aspiraţii exagerate, cum sunt cele în relaţie cu ambiţia,
dorinţa de a-i depăşi cu orice preţ pe cei din jur.
Orice drum către ceilalţi este un drum spre noi înşine. Dacă vreau să îndrept pe cel de alături să
încep cu mine.
Bibliografie:
1. Cosmovici, Andrei-Psihologie generală, Iaşi, Editura “Polirom”, 1996;
2. Golu, Mihai- Bazele psihologiei generale, Bucureşti, Editura “Universitară”, 2002;
3. Neacşu, Ioan- Motivaţie şi învăţare, Bucureşti, E.D.P, 1978.

Rolul educaţiei religios- morale în dezvoltarea psihică a adolescentului
Prof. Ionel-Ciprian DURAC
Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău
Drumul în viaţă al omului este presărat de nenumărate valori. Printre acestea valorile morale au un
rol deosebit atât în formarea caracterului şi a stilului distinctiv al oamenilor unii faţă de alţii, cât şi în
solidarizarea lor în adoptarea unor proiecte comune care le canalizează viaţa. Omul are multiple nevoi
personale care îl determină să aleagă din realitate ceea ce este potrivit, dar trăieşte totodată în diferite
colectivităţi, care îi impun anumite criterii de alegere şi decizie.
Educaţia este concepută ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioasă a fiinţei umane,
marii filosofi şi oameni ai culturii arătându-se preocupaţi de “darul cel mai frumos care poate fi făcut
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omului” (Platon). Dezvoltarea plenară, armonioasă a omului presupune o modelare a acestuia, în planuri
multiple: fizic, intelectual, moral, religios, estetic şi practic.
Esenţa educaţiei morale constă în formarea profilului moral al individului corespunzător idealului
moral al societăţii respective. În sens pedagogic, acest profil, ne apare ca realizare în continuă
transformare, ca o construcţie ce se desăvârşeşte la final şi ca proiect sau obiectiv pe care tindem să-l
atingem în cadrul acţiunii educaţionale.
În acest sens, scopul fundamental al educaţiei morale constă în fomarea individului ca subiect
moral, respectiv, ca subiect care gândeşte şi acţionează în spiritul cerinţelor şi exigenţelor moralei
sociale, a idealului, a valorilor, normelor şi regulilor pe care ea le incubă.
Omul nu se naşte fiinţă morală, ci devine, iar maniera în care o face, depinde esenţial de educaţia pe
care o primeşte. Pe de altă parte, omul se naşte cu inclinaţie către moralitate, cu simţ moral . « Orice
doctrină etică, indiferent de forţa ei persuasivă sau de prestigiul exterior, ar ramâne fragilă şi sterilă
dacă nu şi-ar găsi un reazem solid în însăşi natura morală a omului » .
Religia este “locul” întregirii spirituale, iar educaţia religioasă este calea evoluţiei noastre
spirituale. Finalitatea ei constă în formarea fiinţei spirituale, capabilă să înţeleagă sensul profound al lumii
şi să se înţeleagă pe sine. Educaţia religioasă este “o educaţie preocupată să ajute omul să devină el
însuşi şi să-şi împlinească destinul său”. Obiectivele educaţiei religioase sunt strâns legate de cele ale
educaţiei intelectuale, morale, estetice sau fizice. A descoperi frumosul din lucruri, a descoperi fiinţa
umană prin ceea ce este şi nu doar prin felul în care se manifestă, a descoperi noutatea şi misterul în tot
ceea ce ne înconjoară sunt doar câteva din obiectivele educaţiei religioase. Omul religios este omul
deschis cunoaşterii, sensibil şi receptiv la valorile spiritului. Educaţia religioasă este o adevărată iniţiere în
viaţă, iniţiere care presupune un drum lung de la cunoaştere la trăire.
Vârsta adolescenţei este foarte controversată, psihologii şi pedagogii considerând-o “vârsta
ingrată”, “vârsta marilor elanuri”, “vârsta crizelor, anxietăţii, nesiguranţei, insatisfacţiei” etc.
Reprezintă cea mai complexă etapă a dezvoltării fiinţei umane, este o etapă a conturării individualităţii şi
a începutului de stabilizare a personalităţii, ce marchează încheierea copilăriei şi trecerea spre stadiul
vârstei adulte.
Adolescenţa se caracterizează prin lărgirea orizontului cunoaşterii şi utilizarea intensivă a
potenţialului intelectual. Nevoia de a şti a şcolarului mic, convertită în nevoia de creaţie a
preadolescentului, ia forma creaţiei cu valoare socială în acest stadiu al adolescenţei. Mai timid la început,
începând cu vârsta de 15 ani şi continuând până spre 21 de ani, adolescentul se simte orientat spre semnul
şi sensul propriei sale împliniri spirituale; se află în perioada împlinirii structurale. Se observă o
schimbare radicală faţă de copilărie. Tânărul se întoarce spre sine însuşi căutând o viaţă de interiorizare.
Raţiunea lui se afirmă cu putere şi stă în faţa celor mai mari şi mai categorice întrebări asupra rostului
vieţii, dar pregăteşte în acelaşi timp şi hotărâri esenţiale pentru viaţă. Îşi pune întrebări cu privire la
existenţă în general, la existenţa lui Dumnezeu, nemurire, ideal, dragoste, lume, materie, spirit. Cade
adesea în extreme putând ajunge uşor de la optimismul celor mai curat şi mai viu la descurajare. Îl
copleşeste afecţiunea şi dragostea pentru frumos, pentru sacrificiul eroic, pentru înflăcărare şi pentru fapte
curajoase.
În ce priveşte religia, adolescentul prezintă adesea şi îndoieli. Ideile religioase devin mai profunde
şi semnificaţia lor este importantă. Credinţa se poate afirma mai puternic la adolescent datorită spiritului
său de a discerne cunoştinţele ajutat de puterea raţiunii. Se observă şi o ceartă cu autoritatea, ea îl supără
şi de aceea o contestă de cele mai multe ori, considerându-se capabil să-şi creeze în mod independent un
anumit stil de viaţă şi de trăire. Cu toate acestea spre sfârşitul tinereţii adolescentul caută o autoritate
ideală, care să-i confere siguranţă şi linişte. Această autoritate nu trebuie să aibă nimic din ceea ce i-ar
putea amăgi speranţele de împlinire spirituală şi morală. Creştinismul prezintă idealul desăvârşit în
Persoana Mântuitorului Hristos. Acest ideal devine, prin educaţia religioasă, un prim suport al formării
caracterului religios-moral. Necesitatea educaţiei religioase este condiţionată de necesitatea religiei în
viaţa omului. Fiinţa umană tinde spre fericire şi desăvârşire, iar religia poate răspunde la întrebările ultime
ale existenţei umane. Tânărului venit la Hristos pentru a-L întreba ce să facă pentru a moşteni viaţa de
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veci, răspunsul a fost: “urmează-Mi”(Matei 19, 21). Apostolii au fost trimişi la propovăduire spunânduli-se: “mergând, învăţaţi toate neamurile” (Matei 28, 19). Acest îndemn spre educaţia religios-morală
este valabilă până la sfârşitul veacurilor.
Educaţia religioasă este importantă din punct de vedere moral, chiar dacă în lumea modernă există
tendinţa de a considera viaţa morală independentă de religie. În trăirea religioasă îşi au originea influenţe
adânci, care-l pot determina pe om la săvârşirea faptelor morale în conformitate cu poruncile lui
Dumnezeu.
Educaţia religioasă este posibilă deoarece Dumnezeu a creat pe om după chipul Său şi i-a dat
porunca desăvârşirii ( Matei 5, 48). Mintea şi voinţa liberă, călăuzite de harul divin şi de dorinţa de a
săvârşi binele, desăvârşesc chipul lui Dumnezeu în om. Educaţia este posibilă la toate vârstele, dar pentru
realizarea ei este necesară conlucrarea între harul divin şi strădaniile pentru desăvârşire a celor educaţi:
“Iată, stau la uşă şi bat, de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi
el cu Mine”
( Apocalipsa 3,20).
Bibliografie:
1.***Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1994
2.Călugăr, Dumitru, “Catehetica”, Ediţia a IV-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2005
3.Cucoş, C. (coordonator), “Psihopedagogie pentru examenul de definitivare şi grade didactice”
Editura Polirom, Iaşi, 2009
4.Dumitriu, C., Dumitriu, G., “Psihopedagogie”, E.D.P, Bucureşti, 2004.

Elemente de limbaj în clasa pregătitoare – modalităţi de abordare
Metoda fonetică, analitico-sintetică
Înv. Carmen-Gabriela ERDIC
Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura
Copilul epocii noastre este un copil mai mult al mass-media şi mai puţin – din nefericire – un
copil al cărţii. Cu toate acestea, şcolarul de astăzi se naşte şi creşte într-un mediu în care limbajul scris
este pe primul plan: ziare, reviste, cărţi, afişe, televiziune şi radio; cifrele telefonului, etc. În magazine
sunt o mulţime de produse cu diferite denumiri şi preţuri. Mergând la cumpărături cu părinţii, copilul
învaţă de timpuriu rostul acestor semne. Aşadar, este destul de greu să ignori – chiar şi în mediile cele mai
puţin favorizate – existenţa mesajelor scrise.
Plecând de la aceste considerente, în abordarea elementelor de citit-scris învățătoarea vizează,
urmăreşte realizarea anumitor obiective care concordă la formarea de comportamente, competenţe în
acest sens.
Metoda fonetică, analitico-sintetică, metodă de bază în abordarea elementelor de citit-scris,
implică parcurgerea traseului context comunicativ – propoziţie – cuvânt – silabă – sunet/literă
(sunet/sunete – literă/grup de litere şi invers). Presupune parcurgerea a două etape: etapa de analiză şi cea
de sinteză.
Etapa de analiză cuprinde:
 Crearea unui context comunicativ – prin raportare la un aspect familiar copiilor;
- ghicitoare: cuvinte bisilabice – răspunsul la ghicitori sunt cuvinte formate din două silabe;
- un vers dintr-o poezie cunoscută;
- crearea unei „poveşti” după o imagine/planşă;
- pe baza unor imagini din poveşti cunoscute de copii;
Exemplu: Copiii pot reproduce secvenţele principale din povestea „Punguţa cu doi bani”
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 Izolarea unei anumite propoziţii din contextul creat
Exemplificare
Separarea propoziţie din vorbire se poate realiza pornind de la o imagine din povestea „Punguţa cu
doi bani”.
 Împărţirea propoziţiei în cuvinte şi separarea cuvântului din propoziţie se face prin
rostirea clară a propoziţiei, rar, cu pauze între cuvinte. Rostirea fiecărui cuvânt din propoziţie poate fi
însoţită de o bătaie din palme sau de o lovitură uşoară cu o baghetă în masă. Se exemplifică cu propoziţii
care sunt clare, având o semnificaţie lexicală evidentă.
 Analiza cuvântului sau separarea silabelor din cuvinte se poate realiza tot pornindu-se de la
imagini sugestive.
 Sunetul. Separarea sunetului din silabă (analiza silabei) este operaţia cea mai dificilă,
mai cu seamă când este vorba de consoane. Există o deosebire între pronunţarea sunetului în cuvânt şi
pronunţarea lui separată. De exemplu, rostind cuvântul „tobă” sunetele t şi b se aud cu totul altfel decât
rostite separat. Este nevoie de insistenţă din partea învățătoarei şi de multe exerciţii, pentru o pronunţare
corectă a sunetelor. Se pot folosi unele sunete luate direct din mediul înconjurător: sunetul locomotivei,
zborul albinei, vâjâitul vântului, etc.
Bibliografie:
1. Ioan, Dănilă; I., Surdu - ,,Preabecedar – Educarea limbajului în grădiniţă’’, Ed.,,Egal’’, Bacău,
2000;
2. Ana, Aurelia; Cioflica, Smaranda, Maria - ,,Proiecte tematice orientative’’, Ed. Tehno-Art, Oradea,
2003;

Rolul jocului în preşcolaritate
Prof. înv.preșcolar Ionela-Aura FLORIA
Grădinița cu Program Prelungit „Bambi” Bacău
Jocul, ca formă specifică a activităţii copilului, la vârsta preşcolară devine un valoros mijloc de
educaţie a copilului. Prin joc copilul învaţă, cunoaşte, se autocunoaşte, îşi exersează facultăţile mintale, se
desprinde să coopereze cu alţi copii, îşi exersează voinţa, stăruinţa, câştigă încredere în sine, învaţă să
acţioneze după cum trebuie, nu doar după cum vrea; prin joc, copilul socializează, transfigurând mental
realitatea în asumarea rolurilor şi în atribuirea imaginară a funcţiilor dorite unor obiecte aduse în joc.
Jocul este activitatea dominantă a copilăriei. Formele de manifestare ale jocului şi funcţiile sale
diferă de la o perioadă de vârstă la alta. Dacă în perioada copilăriei jocul îndeplineşte mai multe funcţii
cognitive sau formativ – educative, mai târziu funcţiile sale devin de recreere şi reconfortare fizică şi
psihică. O dată cu intrarea preşcolarului în şcoală, jocul devine din activitate principală, una secundară,
păstrând încă importante valenţe educative.
Odată cu debutul şcolar, locul dominant al jocului este luat de altă formă de activitate –
învăţătura – după cum mai târziu, locul acesteia îl va lua munca.
Psihologii, indiferent de şcoală sau orientarea căruia aparţin, sunt aproape unanimi în a admite că
jocul aduce contribuţii importante la dezvoltarea copilului. Jocurile sunt sufletul relaţiilor umane şi factori
de educare eficienţi.
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Joaca este o pregătire instinctivă şi inconştientă a viitoarelor acţiuni serioase. În joc se reflectă
legăturile copilului nu numai cu lumea lui interioară, ci şi cu persoanele şi cu evenimentele din lumea
exterioară.
Jocul este un vehicul al stimulării cognitive, prin intermediul activităţilor ludice copiii fac
descoperiri senzorio – motorii privind mărimile şi formele, noţiunile de jos/sus, tare/moale. Ei mânuiesc,
manipulează, identifică, ordonează, structurează şi măsoară. Esenţială pentru copil, în joc, este natura
primară a experienţei, nu doar pentru că îi furnizează impresii imediate, ci şi pentru că-i oferă feed-backul şi îi determină progresul în învăţarea independentă.
Jocul îi pregăteşte pe copii pentru viaţă, dar de o manieră specifică. Jucându-se, copiii se
exersează şi se experimentează pe ei înşişi că agenţi activi ai mediului şi nu doar ca elemente reactive. În
familie şi la grădiniţă copiii sunt frecvent chemaţi să acţioneze în conformitate cu anumite seturi de
modele. Dar în lumea jocului ei pot fi cei care iau deciziile.
Jocul oferă copiilor oportunităţi de a exersa roluri ale adulţilor, proces cunoscut sub numele de
socializare anticipatorie. Copiii se pot juca „ de-a şcoala”; de-a spitalul”, „ de-a magazinul”, interpretând
roluri de profesori, infirmiere, doctori, vânzătoare etc. Jocurile sunt mijloace efective prin care copiii
învaţă să-şi adapteze acţiunile la cele ale unui partener.
Jocul este un exerciţiu crucial pentru formarea şi dezvoltarea responsabilităţilor etice – copilul
practică nu doar comunicarea şi solidaritatea socială, ci configurează, totodată, propriile sale judecăţi de
valoare cu privire la ceea ce este bine şi ce este rău într-un context social. El învaţă corecţia socială şi
intervenţia, nu doar de la adulţii care „supraveghează”, ci şi de la colegii de joc din aceeaşi grupă de
vârstă, aflaţi în aceeaşi situaţie. În activitatea ludică este exersată, de asemenea, judecata estetică a
copilului. El învaţă să aprecieze lucrurile ca frumoase sau urâte, să opteze pentru anumite forme, culori,
materiale.
Jocul stimulează fantezia, „conştiinţa imaginativă”, şi un anume gen de percepţie a ideilor. E
vorba despre creativitatea jocului: ea priveşte aspecte foarte concrete şi foarte practice. Copilul este
stimulat, are idei şi, nu în ultimul rând, este capabil să facă legături intuitive între lucrurile care pot fi
traduse în acţiuni, care produc schimbări ale lucrurilor. Prin intermediul jocului un copil poate realiza care
idei sunt ale sale şi, în acest proces, poate lua cunoştinţă de propriul său potenţial inovativ şi îl poate
experimenta. Prin intermediul jocului, alături de nevoia de a se integra, copilul experimentează şi nevoia
de a-şi apăra şi de a-şi afirma individualitatea.
Toţi copiii au un mare potenţial de fantezie şi joc, dar pentru a-şi valorifica această zestre copilul
trebuie să dispună de:
 Timp pentru activitatea ludică;
 Spaţiu de joc;
 Oportunitatea de a recepta temele de joc, care reprezintă o importantă sursă de informaţie pentru
educatori şi părinţi cu privire la starea psihică a copilului, relevând eventualele conflicte
intrapsihice sau interrelaţionale;
 Echipament pentru joc;
 Aprobarea de a se juca şi confirmarea de către adult a faptului că jocul nu este o experienţă lipsită
de valoare sau o pierdere de vreme, ci o activitate importantă, demnă de interes şi valorizată
corespunzător;
Jocul reprezintă o formă de activitate preferată şi adecvată specificului activităţilor realizate în
grădiniţă, dar şi principala metodă de instruire şi educaţie utilizată în activităţile cu copiii preşcolari.
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Jocul satisface în cea mai mare măsură trebuinţele de manifestare şi de exprimare ale copilului.

Vocaţia de dascăl
Prof. înv. primar Aglaia FONOCA
Şcoala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești
„Profesorul este ca o lumânare care îi luminează pe alţii, consumându-se pe sine.”
Giovanni Ruffini
În nicio altă profesie nu este mai oportună cerinţa ca interacţiunea dintre carieră şi vocaţie să fie
cât mai aproape de perfecţiune. Toate celelalte profesii depind de activitatea învăţătorului, fiindcă el
creează acele însuşiri în substanţa cea mai delicată şi mai nobilă – omul, de care acesta are nevoie. Devine
un imperativ al şcolii de a angaja nu doar învăţători/institutori/profesori pentru învățământul primar, ci
dascăli de vocaţie. Nu doar munca conştiincioasă şi sistematică, mobilizarea voinţei şi sentimentelor,
ingeniozitatea, creativitatea, calitatea gândirii, erudiţia şi pregătirea ştiinţifică constituie cheia succesului
în activitatea pedagogului, ci vocaţia lui pentru ceea ce face. Înţeleg prin vocaţie convergenţa tuturor
eforturilor dascălului spre anumite manifestări, în direcţia cărora simte că se realizează pe sine şi are
sentimentul propriei libertăţi, propriei afirmări, iar forma sub care vocaţia se manifestă constituie
îndeletnicirea constantă a pedagogului de vocaţie. Ceea ce face învăţătorul este să construiască o bază
solidă pentru construcţia ce va dura toată viaţa pentru fiecare individ în parte. Formarea individului
presupune nu numai însuşirea unor cunoştinţe, ci şi învăţarea acestuia să înveţe de-a lungul vieţii, să
gândească liber şi critic.
Tactul pedagogic se înscrie ca o componentă esenţială şi specifică a aptitudinii pedagogice, o
abilitate de a înţelege elevii, de a fi omenos, de a aprecia şi a nota corect, de a da dovadă de exigenţă şi
severitate moderate, de a sprijini şi îndruma elevul, de a-i ierta greşelile minore, de a fi drept în acordarea
recompensei şi a pedepsei, de a pedepsi fapta, nu persoana, de a nu-l persecuta, de a nu-i aminti mereu o
greşeală. Tactul pedagogic solicită inteligenţă, ingeniozitate şi afectivitate în sensul de a acţiona adecvat,
suplu şi creator în vederea reuşitei depline a actului educaţional. Elevii apreciază omenia, însuşirea de bun
psiholog, înţelegerea problemelor personale, ignorarea micilor abateri, renunţarea la pedeapsă când elevul
şi-a recunoscut vina, discreţia, evaluarea
obiectivă, imparţialitatea, corectitudinea, simţul
umorului etc.
Aptitudinile organizatorice întregesc
structura aptitudinii pedagogice. Ele includ
capacitatea de organizare şi ordonare a
materiei, abilitatea de a organiza, îndruma şi
conduce activitatea clasei de elevi ca grup
psihosocial. Munca la catedră necesită
programarea timpului pentru fiecare lecţie, dar
şi pentru fiecare semestru sau an şcolar. Trebuie
organizată evidenţa şi controlul activităţii
elevilor, precum şi corecta evaluare a
rezultatelor
acestei
activităţi.
O
altă
componentă importantă a aptitudinii pedagogice
este capacitatea de a comunica cu clasa.
Acest act comunicaţional priveşte mai întâi abilitatea învăţătorului de a transmite pe cale verbală
sistemul de cunoştinţe şi priceperi astfel ca actul comunicării să fie viu, activ, dinamic, expresiv. De
conţinut şi de fluenţa verbală depinde în mare măsură calitatea predării cunoştinţelor. Dar învăţătorul nu
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transmite elevilor doar informaţii. El stabileşte cu clasa un contact psihologic, realizează cu elevii o
comunicare cognitivă şi una afectivă. Dacă stăpâneşte temeinic materialul de predat, pe parcursul lecţiei
el urmărește îndeaproape modul cum sunt recepţionate informaţiile, cum reacţionează elev ii, observândule privirea, mimica şi gesturile. Are mereu un feed-back al activităţii instructiv - educative pentru a păstra
permanent sub control bunul mers al acesteia. Cunoaşte psihologia elevului, structurile lui cognitive,
metodele şi procedeele potrivite vârstei elevilor şi particularităţilor individuale. Calitatea de învăţător nu
este înnăscută. Ea se câştigă şi se formează în liceul pedagogic, în universitate şi se perfecţionează în
procesul instructiv-educativ. Un învăţător se perfecţionează şi se formează continuu. Susţine astfel ideea
de a învăţa mereu, indiferent de vârstă sau de profesie. Educaţia permanentă permite o mai bună adaptare
la cerinţele societăţii, societate aflată în continuă transformare.
Învăţătorul nu uită niciodată că trebuie să
zâmbească, să lase la uşa clasei toate problemele
personale şi să fie mentor şi prieten pentru elevii
săi. Dacă zâmbeşte, zâmbetul se va întoarce
aproape mereu. Zâmbetul şi râsul întăresc sistemul
imunitar, apără de boli, inspiră idei, atrag prietenii
şi înfrumuseţează viaţa. Am învăţat în ani de
activitate la catedră generaţii după generaţii că unde
e mintea, acolo e şi comoara. Ceea ce facem pentru
noi înşine moare odată cu noi. Ceea ce facem
pentru alţii şi pentru lumea întreagă rămâne şi este
Modelaţi
nemuritor.
Rămâneţi
implicați!
personalităţi şi suflete, îndrumaţi copiii pe drumul
cel bun al vieţii şi veţi rămâne nemuritori! A trăi în
lume fără a deveni conştient de sensul ei este ca şi
când rătăceşti într-o bibliotecă fără a atinge nicio carte.
Călătorie plăcută prin viaţa de învăţător, aţi făcut cea mai bună alegere! Şi nu uitaţi, zâmbiţi!
Bibliografie:
1. Cucoş, C. – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2000
2. Jude, I. – Educaţie şi socializare, Editura Academiei române, Bucureşti, 2008
3. Şerban, I. Gr. – Învăţătorul şi copiii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975
4. Truţă, Elena; Mardar, Sorina – Relaţia profesor - elevi, Editura Aramis, Bucureşti, 2007

Şcoală prietenoasă – copii mai veseli
Prof. Cristina-Maria FRIGURĂ
Şcoala Gimnazială ,,Ștefan Cel Mare” Buhuşi
Trăind într-o lume devenită straniu de mişcătoare, pentru a-i înlătura “unul din motivele neliniştii
lui” ( G.Berger , 1972 , p. 50 ), tineretul trebuie să fie pregătit în manieră prospectivă. Educatorul va
trebui să-i dea individului acea “ busolă interioară”, care să-l ajute să se orienteze mai bine în viitor . În
acest sens, în primul rând educatorii trebuie să aibă o deschidere spre viitor . “Tot mai mult - subliniau
autorii Raportului Orizonturi fără limite al învătarii , cei mai buni profesori sunt cei care şi-au
dezvoltat un simţ al viitorului, pe care pot să îl transmită “( J.Botkin , M.Elmandjara , M. Malitia 1981 ,
p.49). Modalităţi concrete de care dispun educatorii sunt variate, important este ca ele să fie valorificate în
diverse situaţii educaţionale, adaptate particularităţilor de vârstă si individuale ale celor educaţi.
Aşezarea învăţământului românesc pe coordonatele calitaţii si eficienţei presupune crearea unor
şcoli prietenoase, capabile să pregătească toţi elevii pentru o societate democratică. Realizarea acestui
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deziderat implică elaborarea unor proiecte apte să răspundă atât rigorilor proiectării moderne, cât şi
specificul schimbărilor educaţionale.
Ghidul “Şcoală prietenoasă” porneşte de la premisa că acest tip de proiecte ar contribui în mod
semnificativ la soluţionarea unora dintre problemele cu care multe dintre unităţile de învăţamânt se
confruntă .
Într-o şcoală prietenoasă există o atmosferă destinsă, de colaborare între toţi membrii comunităţii
educaţionale: cadre didactice, elevi, personal administrativ, părinţi. Cuvintele-cheie pe care se bazează
relaţiile lor sunt: încredere, sprijin reciproc şi respect pentru diferenţe. Elevii lucrează împreună,
comunică eficient, îşi exprimă sentimentele, valorizează diferenţele si rezolvă situaţiile conflictuale.
Curriculum ascuns al şcolii sprijină implementarea curriculumui formal. Studiile au demonstrat ca
elementele care ţin de climatul şcolii au impact deosebit asupra dezvoltării personale a copiilor si a
formării ca adulţi .
O şcoală cu mediul educaţional prietenos este un loc primitor, uneori cel mai primitor din
comunitate, în care copii vin cu drag pentru că se simt ajutaţi si protejaţi.
Cu cât elevii contribuie mai mult la îmbunătăţirea mediului şcolar, cu atât ei vor aprecia
schimbările făcute si eforturile depuse. Trebuie să-i facem să se simtă ei “proprietarii” şcolii respective si
să le oferim posibilitatea să-şi pună în aplicare propriile idei.
O şcoală mai democratică pentru elevi nu înseamnă nici anarhie si nici lipsa structurilor
ierarhice, ci este o şcoală în care organismele şi structurile de putere sunt clar definite, dar în care relaţiile
dintre diferiţii membri ai instituţiei se bazează mai puţin pe teama faţă de cei superiori pe scara ierarhică
şi mai mult pe încredere si respect reciproc. Într-o asemenea şcoală, copiilor li se acordă posibilitea să-şi
exprime temerile: ei primesc responsabilităţi în chestiuni ce vizează funcţionarea şcolii şi li se oferă
condiţii de implicare activă şi creativă în probleme ce îi privesc direct.
Curriculum şcolii vizează formarea la elevi a capacităţilor, deprinderilor şi competenţelor pentru
viaţă care să le permită să-şi găsească locul într-un sistem flexibil si dinamic. O şcoală prietenoasă cu
copiii este interesată nu numai de parcurgerea curriculumui, ci şi de dezvoltarea copiilor sub toate
aspectele : sănătate fizică si mentală, relaţionare, comunicare.
Profesorii unei şcoli prietenoase consideră că inteligenţa ridicată este doar un ingredient in reţele
succesului în viaţa elevilor.
Activităţile de învăţare promovează învăţarea prin cooperare, creativitatea si exprimarea opiniilor;
profesorii folosesc metode activ-participative pentru a da şansa să contribuie la activităţi. Deşi uneori este
posibil să simtă că pierd din “puterea” pe care o au, o abordare interactivă a predării-învăţării va ajuta
elevii să-şi îmbunătăţească performanţele.
Şcoala dezvoltă un curriculum la decizia şcolii în conformitate cu nevoile şi interesele copiilor,
necesar pentru dezvoltarea de bun locuitor al comunităţii şi adult într-o lume în schimbare.
Programul activităţilor extraclasă este generos în tematici si activităţi ce au în vedere crearea de
oportunităţi de petrecere a timpului liber, educaţia pentru valori, formarea de abilităţi specifice,
valorizarea talentelor si preocupărilor copiilor.
Evaluarea copiilor se realizează într-o modalitate care să încurajeze dezvoltarea şi progresul,
evaluarea fiind considerată o posibilitate de reflecţie asupra rezultatelor învaţării. Se folosesc metode
altenative/complementare de evaluare - proiectul, potofoliul, fişa de observaţie si se evaluează modul în
care se lucrează în grupuri mici, precum si iniţiativa, creativitatea.
Profilul si caracteristicele unei şcoli sunt în cea mai mare masură rezultatul acţiunii profesorilor din
şcoala respectivă. Experienţa lor de viaţă si profesională, convingerile si valorile care le promovează,
normele culturale împărtaşite sunt definitorii pentru modul în care sunt educaţi copii unei şcoli. Tot ce se
întâmplă înr-o şcoală, bine sau rău, depinde de ceea ce fac si de cum gândesc profesorii.
Managementul activităţilor cu familiile elevilor are la bază împărtaşirea de către tot personalul
şcolii a unei viziuni comune privind relaţia cu părinţii, al cărui cuvânt- cheie este parteneriatul. Delegarea
responsabilităţilor si lucrul in echipă, comunicarea eficientă si împărtaşirea experienţelor de succes sunt
modalităţi prin care, într-o şcoală, cadrele didactice reuşesc să devină prietene cu părinţii.
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Şcoala prietenoasă nu constituie un tip particular de şcoală, ci o imagine la care ar trebui să aspire
fiecare unitate de invăţământ şi care ar trebui să reprezinte o normalitate a educaţiei şcolare.
Bibliografie:
1. Rădulescu, E.,Tîrca, A.,Şcoala prietenoasă,Experienţe de proiect - Bucureşti: Humanitas
Educaţional, 2004
2. Bunescu, V., Stanciu, Gh.,I., « Inovaţie in invătământ », Curs de pedagogie, Universitatea din
Bucureşti, 1984
3. Stanciu, M., Reforma conţinuturilor învătământului, Cadru metodologic, Polirom, 1999
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Relaţia şcoală – profesor – elev
Prof. înv. primar Monica GAŞPAR
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
Imaginea şcolii secolului XXI este încă neclară; însă liniile 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.
Trebuie sǎ avem mar e grijǎ, cȃnd şi cum şi ce metodǎ aplicǎm, deoarece demersurile didactice pe
care le iniţiem, trebuie sǎ fie ȋn concordanţǎ cu particularitǎţile de vȃrstǎ şi posibilitǎţile cognitive şi
practice ale şcolarilor. Nu orice metodǎ poate fi aplicatǎ ȋn cadrul oricǎrei categorii de activitate sau la
orice nivel de vȃrstǎ. Ȋn alegerea metodelor pe care le vom utiliza/aplica ȋn activitate trebuie sǎ ţinem cont
de tema activitǎţii, de tipul ei (de predare, consolidare, evaluare) şi de nivelul de dezvoltare intelectu alǎ al
elevilor. De aceea, este necesar, din partea cadrului didactic, un studiu profund al acestor metode, o
analizǎ amǎnunţitǎ, creativitate, responsabilitate didacticǎ şi capacitate de adaptare şi aplicare.
Utilizȃnd metode active de predare -ȋnvǎţare, profesorul trebuie sǎ aibǎ ȋn vedere cǎ ȋnvǎţarea prin
cooperare nu este un scop ȋn sine, ci un mijloc de atingere a obiectivelor propuse. Trebuie sǎ se orienteze
cȃnd şi cum anume aplicǎ strategia ȋnvǎţǎrii prin cooperare: frontal-considerȃnd grupa o echipǎ, sau
ȋmpǎrţind-o ȋn grupuri mici şi adaptȃnd sarcinile de instruire la caracteristicile individuale şi de afinitate
ale membrilor, raportȃdu-se atȃt la timp, cȃt şi la conţinut. Constituirea diferenţiatǎ a sarcinilor de ȋnvǎţare
trebuie sǎ fie realizatǎ cu maximum de profesionalism, astfel ȋncȃt sǎ faciliteze succesul atȃt al sarcinii ȋn
sine, cȃt şi al fiecǎrui copil.
Dupǎ fiecare metodǎ aplicatǎ se pot obţine performanţe pe care elevii le percep şi-i fac
responsabili ȋn rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Şcolarii ȋnţeleg şi observǎ cǎ implicarea lor este
diferitǎ, dar ȋncurajaţi ȋşi vor cultiva dorinţa de a se implica ȋn rezolvarea cerinţelor date. Grupul ȋnţelege,
prin exerciţiu, sǎ nu-şi marginalizeze partenerii de grup, sǎ aibǎ rabdare cu ei, exersȃndu-şi toleranţa
reciprocǎ.
Cadrul didactic trebuie sǎ ştie sǎ -i motiveze pe şcolari atȃt instructiv, dar şi afectiv, sǎ menţinǎ ȋn
cadrul grup un tonus afectiv, pozitiv, constructiv.
Elevii, la activitǎţile organizate prin metode interactive, se aju tǎ unii pe alţii sǎ ȋnveţe, ȋmpǎrtǎşindu-şi ideile, ȋnvaţǎ cum sǎ ȋnveţe, se exprimǎ liber, experimenteazǎ lucruri noi. Ȋn cazul utilizǎrii
metodelor interactive, copiii trebuie sǎ asigure conducerea grupului, sǎ coordoneze comunicarea, sǎ
stabileascǎ un climat de ȋncredere, sǎ ia decizii, sǎ medieze conflicte, sǎ fie motivaţi sǎ acţioneze conform
cerinţelor ȋnvǎţǎtorului.
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Profesorul aranjeazǎ mobilierul din clasǎ ȋn mod corespunzǎtor, grupeazǎ şcolarii ȋn numǎr
adecvat metodei utilizȃnd o modalitate cȃt mai ingenioasǎ de grupare (sexul, prieteniile, diferite jocuri,
nivelul abilitǎţilor ȋntr -un anumit domeniu etc.) şi stabileşte dimensiunea grupului (de la 2 la 6 elevi). Un
pas important ȋn desfǎşurarea ȋn condiţii cȃt mai bune a activitǎţii, o constitui e stabilirea regulilor de lucru
(se vorbeşte pe rȃnd, nu se atacǎ persoana ci, eventual, opinia sa, se lucreazǎ ȋn echipǎ, nu se
monopolizeazǎ discuţia, nu rezolvǎ unul singur sarcina), a obiectivelor activitǎţii şi a timpului avut la
dispoziţie.
O sarcinǎ foarte importantǎ ce revine cadrului didactic este aceea de a gǎsi calea de constituire a
grupului de lucru. Modalitǎţile sunt foarte variate şi indicat este ca profesorul sǎ aleagǎ calea care va duce
la formarea unor grupuri omogene ȋn care sǎ se poatǎ obţine cele mai bune rezultate.
Tehnici de constituire a grupurilor:
- grupare aleatorie (prin numǎrare, prin bilete, tragere la sorţi, loterie, nume de flori, de animale,
rezolvarea unui puzzle);
- grupare prin distribuire stratificatǎ – constituirea grupului pe o singurǎ caracteristicǎ comunǎ (stil de
ȋnvǎţare, pasiuni comune), pe baza unui test, chestionar oral;
- grupuri constituite de ȋnvǎţǎtor – are o componentǎ reprezentativǎ pentru structura valoricǎ;
- grupuri dupǎ opţiunea elevilor – lucru puţin recomandat.
Pentru o bunǎ desfǎşurare a activitǎţii ce are la bazǎ aplicarea unei metode interactive la clasǎ,
este importantǎ constituirea grupurilor de lucru, acestea pot fi: grupuri de studiu formale (elevii sunt
motorul procesului de ȋnvǎţare), ei sunt antrenaţi ȋn activitǎţile intelectuale, organizarea materialului,
integreazǎ noţiunile noi ȋn structurile conceptuale cunoscute, grupurile spontane – grupuri ad-hoc, pentru
intervale scurte de timp şi grupuri de bazǎ – pe termen lung, eterogene, cu membri permanenţi.
Elevii ȋnşişi trebuie sǎ organizeze ceea ce au auzit şi vǎzut ȋntr-un tot ordonat şi plin de
semnificaţii. Dacǎ elevilor nu li se oferǎ ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predǎrii,
ȋnvǎţarea nu are loc.
E bine ca profesorul sǎ modeleze tipul de personalitate necesar societǎţii cunoaşterii,
personalitatea caracterizatǎ prin noi dimensiuni: gȃndire criticǎ, creativitate, capacitate de comunicare şi
cooperare, abilitǎţi de relaţionare şi lucru ȋn echipǎ, atitudini pozitive şi adaptabile, responsabilitate şi
implicare.
Datoritǎ procesului tehnologic şi accesul sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem propune şi
realiza schimbǎri la care, cu cȃtva timp ȋn urmǎ nici nu ne puteam gȃndi.
Trebuie sǎ ne modificǎm modul ȋn care gȃndim prezentul şi viitorul educaţiei pe care ȋl dǎm
generaţiei urmǎtoare avȃnd ȋn vedere aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o unitate şcolarǎ muzeu,
orientatǎ ȋn trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci avem de nevoie de o şcoalǎ ce -i pregǎteşte pe elevi
pentru viitor, punȃnd accent pe competenţele sociale şi de comunicare.
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Comunicarea orală – jocuri didactice

prof. Monalisa Laura GAVRILUŢ
Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret” Bacău
Vă prezint câteva jocuri atractive pentru elevi. Activităţile conturate mai jos au fost remodelate
după jocurile prezentate de Renée Léon. Toate aceste activităţi pot fi modificate şi adaptate în funcţie de
clasă, pot fi repetate sau desfăşurate doar o singură dată.
„Jurnaliştii povestesc”
Obiective: dezvoltarea capacităţilor de receptare şi producere a unor naraţiuni orale; exersarea memoriei.
Prezentarea activităţii de către cadrul didactic şi secvenţa pregătitoare: discuţii structurate în jurul
întrebărilor „Ce este un jurnalist?” şi „Ce ar putea să povestească un jurnalist?”; structurarea la nivelul
fiecărei grupe a unei povestiri orale.
Etapele jocului:
1. fiecare membru al primei grupe povesteşte, în calitate de jurnalist, istoria creată;
2. membrii celorlalte grupe urmăresc atent istoria cu scopul de a o repovesti;
3. după istorisirea ultimului „jurnalist”, ascultătorii încearcă, împreună, reconstituirea povestirii
iniţiale;
4. activitatea se continuă identic prin povestirea creaţiilor celorlalte grupe.
Există o variantă mai dificilă a jocului, în care spectatorii sunt înlocuiţi cu observatori; aceştia vor
avea acces la varianta scrisă a povestirii, vor nota abaterile şi le vor enumera la sfârşitul jocului.
„Istorie din prelungiri” („l`histoire á rallonges”; după Fichier: Jeu dramatique)
Obiective: dezvoltarea capacităţilor de receptare şi producere de mesaje orale; exersarea memoriei.
Etapele activităţii:
1. elevii pot fi implicaţi toţi sau pot fi grupaţi în jucători şi observatori;
2. jucătorii sunt aşezaţi în cerc; conducătorul comunică textul de pornire primului jucător;
3. fiecare jucător reia textul şi adaugă o frază până se închide cercul;
4. observatorii, în cazul în care s-a optat pentru această variantă, reiau povestirea, o încheie, dacă a
rămas neterminată, şi/sau comentează modul în care s-a construit.
O variantă a jocului, mult mai dificilă, presupune reluarea, la sfârşitul unei activităţi, a tuturor
paşilor care au fost parcurşi.
„Recunoaşte intrusul!”
Obiective: dezvoltarea capacităţilor de receptare a unui text oral; exersarea memoriei.
Descrierea activităţii:
Cadrul didactic povesteşte un film, o carte sau un eveniment. În interiorul povestirii, profesorul
introduce un cuvânt pe care îl repetă frecvent, fără a modifica însă sensul evenimentelor relatate. Elevii
vor trebui să detecteze cuvântul „intrus” şi să repovestească, în final, istoria.
„Cuvântul dispărut!”
Obiective: formarea capacităţii de a asculta activ; exersarea memoriei.
Etapele activităţii:
a. lectura unei liste de cuvinte create de cadrul didactic în funcţie de nivelul clasei;
b. eliminarea unui cuvânt şi relectura listei;
c. identificarea, de către elevi, a cuvântului „dispărut”.
„Ascultă şi desenează!”
Obiective: formarea capacităţii de a asculta activ; exersarea memoriei.
Etapele activităţii:
a. lectura unui text procedural ce pretinde construcţia, după indicaţii precise, a unei imagini mentale
cu obiecte sau figuri geometrice (ex.: „Imaginaţi-vă un perete alb: în dreapta se află o etajeră;
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deasupra etajerei este un tablou cu o veveriţă; în colţul din stânga se găsesc un ursuleţ, o păpuşă şi
o minge…”)
b. relectura textului şi realizarea desenului;
c. confruntarea desenelor realizate de elevi şi identificarea reprezentărilor corecte.
„Reţine informaţia!”
Obiective: formarea capacităţii de a asculta activ; exersarea memoriei.
Etapele activităţii:
a. prezentarea, de către învăţător/profesor, a unor mesaje scurte cu subiecte interesante din punctul
de vedere al elevilor (de tipul „Ştiaţi că..” sau „Pentru a construi un omuleţ de ghindă”);
b. verificarea, prin întrebări închise, a modului în care au fost receptate informaţiile.
„Detectează ficţiunea!”
Obiective: formarea capacităţilor de a construi sensul unui text oral şi de a identifica eventualele
incongruenţe.
Etapele activităţii:
a. realizarea, de către elevi, a unor povestiri orale scurte, reale sau imaginare, cu teme precum „O
amintire comică/emoţionantă/neobişnuită”;
b. prezentarea orală a povestirilor;
c. formularea, de către auditoriu, a unei opinii în legătură cu regimul real sau imaginar al textului;
d. justificarea opiniei.
„Interviul real” sau „interviul imaginar”
Obiective: formarea capacităţii de a formula întrebări şi de a conduce un dialog; formarea capacităţilor de
transcriere a unui text oral.
Etapele activităţii: pentru realizarea unui interviu imaginar (variantă):
a. circumscrierea situaţiei de comunicare (ex.: întâlnire cu actorul/sportivul preferat sau cu un
personaj literar);
b. formarea grupelor - distribuirea sarcinilor de lucru pentru fiecare grupă („Ce personaj alegem?
Câte întrebări îi punem? Ce întrebări? În ce ordine?”);
c. realizarea interviurilor, dramatizarea lor în faţa clasei şi înregistrarea lor;
d. transcrierea interviurilor.
„Obiectul misterios”
Obiective: formarea capacităţii de a descrie oral, din punct de vedere tactil, un obiect; formarea capacităţii
de a formula întrebări.
Prezentarea activităţii de către învăţător: „Iată un sac. În el am ascuns un obiect. Voi trebuie să ghiciţi ce
obiect este fără să îl vedeţi, doar prin atingere. Pentru aceasta, un elev va veni şi va atinge obiectul ascuns,
voi îi veţi pune întrebări şi el va încerca să răspundă. Iată câteva întrebări: «E greu? E alunecos? E
ascuţit?...» Puteţi, în orice moment, să spuneţi numele obiectului, dacă aveţi impresia că l-aţi ghicit”. În
situaţia în care elevii nu reuşesc să identifice obiectul, învăţătorul poate da informaţii suplimentare prin
punerea obiectului în relaţie cu activitatea şcolară (un proiect, o temă, o carte…) sau prin numirea unei
trăsături definitorii ori a categoriei (este un fruct, o jucărie…).
N.B. Activitatea poate fi precedată sau urmată de alcătuirea unei bănci lexicale cu adjective ce
caracterizează obiectele (ex.: greu, uşor, elastic, rigid, lung, scurt, rotunjit, îngust, ascuţit, lucios, aspru,
fin, rece, lunecos, etc.).
„Muzeul clasei”
Obiectiv prim: formarea capacităţii de a realiza prezentarea orală a unui obiect.
Prezentarea activităţii de către cadrul didactic: discuţii structurate în jurul întrebărilor „Ce este un
muzeu?” şi „Ce ar putea să cuprindă un muzeu al curiozităţilor?”
Etapele activităţii:
a. crearea, în clasă, a unui „colţ al curiozităţilor” (elevii vor aduce, timp de o săptămână, obiecte
bizare sau fotografii cu lucruri ciudate, rare, vechi);
b. prezentarea obiectelor în cadrul unei activităţi autonome (după un model oferit sau fără model).
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N.B. Activitatea se poate prelungi prin:
a. realizarea unui album al muzeului, compus din fotografiile obiectelor şi din descrierile
acestora, scrise de elevi sau de învăţător/profesor;
b. realizarea unui afiş al muzeului, compus din fotografii şi o legendă a obiectelor fotografiate,
afiş expus în clasă, ori pe coridor;
c. realizarea unei bănci lexicale cu adjective ce pot caracteriza obiectele prezentate: „natural,
fabricat; vechi, modern, recent, rar, preţios, obişnuit, uimitor, bizar, ciudat, amuzant,
impresionant etc.”

Rolul proiectelor educaționale şi ecoturismul
Prof.înv. primar Antonina GHEORGHIU
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Dintre toate „noile educaţii”(educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia pentru
pace şi cooperare, educaţia pentru timpul liber, educaţia economică, educaţia nutriţională, educaţia
interculturală etc.), educaţia ecologică (pentru protecţia mediului înconjurător) este, probabil, cel mai bine
structurată şi dispune deja de tradiţii în ţări ca Germania sau Elveţia. Educaţia pentru mediu are ca scop
schimbarea viziunii pe care oamenii o au asupra lumii şi înţelegerea relaţiilor care se formează în
interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură. De asemenea, ea presupune formarea capacităţilor de
rezolvare a problemelor declanşate odată cu aplicarea tehnologiilor la scară socială care au generat
numeroase efecte negative la nivelul naturii şi al existenţei umane; acumularea deşeurilor menajere,
industriale, nucleare şi toxice, ploile acide etc. pun în pericol plantele, animalele şi oamenii. Capacitatea
de distrugere a luat amploare, astfel că revenirea la o anumită etică se impune cu necesitate.
În prezent omenirea trece printr-o perioda amplă de transformări. Totuşi în ultimul sfert de veac
se pare că omul cu puterile sale nemărginite a adus Terra la marginea prăpastiei, smulgându-i tot ce s-a
putut şi dându-i înapoi prea puţin. Mediul înconjurător, aşa cum ni se prezintă el astăzi în mare parte fiind
creaţia omului, poate implementa evoluţia societăţii umane.
Degradarea continuă a mediului, care se petrece sub ochii noştri este un element major al unei
crize de civilizaţie şi se datorează intervenţiei omului în natură.Aerul, apa, pământul, toate au fost
infestate, viaţa însăşi fiind pusă sub semnul întrebării.
Activităţile ce vizează cunoaşterea mediului sunt în aşa fel organizate încât să poată îndeplini
câteva obiective generale: realizarea unei imagini complexe asupra mediului înconjurător ca o sursă de
factori naturali dar şi factori proveniţi din activităţile umane, înţelegerea importanţei fiecărui factor de
mediu, descrierea consecinţelor poluării. Iată de ce învățătorii, înainte de orice temă, trebuie să selecteze
cu multă grijă temele şi modalităţile de realizare a educaţiei pentru mediu în aşa fel încât să se stimuleze
interesul copiilor pentru participarea la activităţile ecologice, să poată fi sensibilizaţi faţă de frumuseţile
dăruite de natură, să capete încredere în binefacerile naturii.
Activităţile în aer liber cum ar fi: grădinărit, excursii în natură sau de recuperare a zonelor
deteriorate pot avea funcţii atât educative, cât şi recreative. Copiii mici tind să dezvolte un ataşament
emoţional faţă de ceea ce le este familiar şi faţă de care se simt bine. Ei au nevoie de experienţe pozitive;
dacă nu pricep de ce trebuie făcut un anumit lucru, interpretează că acel lucru nu trebuie făcut. Unele
atitudini pozitive faţă de mediu ce pot fi formate şi repetate la această vârstă, includ acţiuni precum:
oprirea apei în timpul spălării dinţilor, stingerea luminii atunci când nu este necesară folosirea ei,
aruncarea deşeurilor la coşul de gunoi şi nu la întâmplare etc. Numai în mijlocul naturii ,copiii pot
descifra şi înţelege tainele mediului, pot căpăta deprinderi comportamentale care să facă posibilă existenţa
pe pământ.
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Aşa cum spune şi Musser, majoritatea lucrurilor ce pot fi învăţate la această vârstă sunt, pur şi
simplu, lucruri bune în viaţă, iar grija pentru sănătatea noastră trebuie să constituie principala preocupare
a tuturor.
Acum întreaga lume, ecologia începe să însemne o ştiinţă de bază, omenirea devenind conştientă
de greşelile care s-au facut până acum. Şi aşa cum ne ocupăm de educaţia morală, intelectuală şi estetică,
de dezvoltarea aptitudinilor şi sentimentelor, de educaţia voinţei este momentul să ne ocupăm şi de
educaţia ecologică, prin care să-i învăţăm pe copii de ce şi cum trebuie protejată natura.
Cu prilejul unor drumeţii, excursii în zonele din jurul oraşului, i-am îndrumat pe copii să observe
fenomenul de defrişare al arborilor dar şi preocupările oamenilor de a planta diferiţi copaci, care vor
împăduri zonele defrişate.
Activităţile pe care le-am desfăşurat au un caracter interactiv, pe ateliere atât în clasă , cât şi în
şcoală. În demersul nostru educaţional urmărim obţinerea şi procesarea unor informaţii în legătură cu
modul de protejare a mediului prin lucrări de igienizare a spațiilor verzi , a copacilor din curtea școlii .

O atenţie deosebită în cadrul proiectelor educaţionale acordam aspectelor legate de colectarea şi
reciclarea hârtiei, o activitate din nefericire puţin valorificată în planul educaţiei ecologice dar care noi
încercăm să o transformăm într-o practică curentă.Educaţia ecologică şi de protecţie a mediului este
necesară şi posibilă de la cea mai fragedă vârstă şi numai copiii pot sa sensibilizeze adulţii care
nesocotesc mediul şi ocrotirea acestuia.
Educaţia ecologică şi de protecţie a mediului dezvoltă copiilor o atitudine pozitivă faţă de mediul
înconjurător , prin activităţi desfăşurate în mod sistematic.. Procesele de învăţare ce se înscriu în sfera
educaţiei ecologice presupun mai multe nivele de acţiune: cognitiv (al cunoştinţelor); afectiv (al
sentimentelor, atitudinilor); comportamental (al priceperilor şi deprinderilor); participativ (al experienţei
de acţiune civică). În demersul nostru educaţional avem în vedere faptul că perioada şcolară mică este
una esenţială în viaţa omului şi reprezintă un răstimp generos pentru stimularea proceselor creative,
obţinerea de produse noi rezultate din activităţi combinatorii şi formarea unei personalităţi creatoare prin
potenţarea flexibilităţii gândirii , dar în acelaşi timp formăm o atitudine corectă faţă de mediul
înconjurător.
Bibliografie:
S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga, „Metode interactive de grup” – Ghid metodic – Editura Arves,
2003
Tratarea diferențiată a elevilor - punte spre succesul școlar
Prof.inv. primar Cezarina GHEORGHIȚĂ
Școala Gimnazială ,,Mihail-Andrei” Buhuși
,,Educația este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas.” (Socrate)
Una din ideile de bază ale tratării diferenţiate este aceea că învăţământul trebuie să se desfăşoare
astfel încât elevii să-şi asume într-o mai mare masură responsabilitatea dobândirii cunoştinţelor,
priceperilor şi deprinderilor, asigurând posibilitatea unei cunoaşteri active, atât prin munca în colectiv, cât
şi prin munca individuală. Corelat cu aceasta, instruirea individuală se înscrie printre mijloacele de
ameliorare a randamentului elevilor, de diminuare a eşecurilor. De aceea, în general, adoptarea celor mai
multe dintre măsurile de diferenţiere a instruirii au în vedere atât formele în care se manifestă întârzierea
şcolară a unor elevi, cât şi cauzele care o determină.
Lucrările care se ocupă de înlăturarea întârzierilor şcolare atestă eficienţa îmbinării măsurilor
generale de perfecţionare a activităţii şcolare cu cele de diferenţiere a instruirii, atât prin adoptarea unor
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forme adecvate de organizare a claselor şi grupelor de elevi, cât şi prin tratarea diferenţiată a elevilor, pe
baza cunoaşterii particularităţilor lor individuale, realizate în condiţiile activităţii cu întreaga clasă.
După cum remarcă mulţi psihologi, o strategie stiinţific fundamentată care să ducă la o
diferenţiere autentică şi eficientă în instruirea elevilor implică, între altele, lămurirea unor probleme
psihologice specifice:clasificarea (tipizarea) psihologică a elevilor în procesul învăţării, cu referire la
particularităţile activităţii de gândire, la capacitatea de învăţare; cunoaşterea particularităţilor psihologice
ale elevilor în corelaţie cu randamentul lor şcolar, cu referire la interese, înclinaţii, viaţă afectivă.
Rolul fiecăruia din aceste elemente, în ceea ce priveşte randamentul şcolar, fiind diferit, acţiunea
de diferenţiere a activităţii şcolare trebuie şi ea stabilită orientând-o după acele aspecte care influenţează
mai puternic randamentul elevilor. Între acestea se recunoaşte că stabilirea unui sistem de lucru adecvat
trebuie să se facă în primul rând, în funcţie de “capacitatea de învăţare sau de însuşire a cunoştintelor”
(receptivitatea la învăţare). Deosebirile dintre elevi din acest punct de vedere sunt cele mai evidente, fiind
legate de însuşiri cu cel mai puternic caracter individual şi relativ constante. De aici, necesitatea nuanţării
formelor de muncă, a metodelor folosite, a ritmului de lucru, în funcţie de capacitatea de asimilare a
elevilor.
Ceva mai mult, apare necesară distincţia între capacitatea generală de învăţare şi cea specială,
manifestată la o anumită disciplină, distincţie de o maximă însemnătate pentru definirea unei strategii de
diferenţiere a instruirii.
Modalităţi de tratare diferenţiată Diferenţierea activităţii didactice cel mai des uzitată este
îmbinarea muncii frontale cu activitatea pe grupe mici şi individualizarea.
Preponderenţa activităţii frontale la lecţii are serioase neajunsuri. Criticile care se aduc activităţii
frontale sunt îndreptăţite, dar aceasta nu înseamnă că activitatea frontală trebuie înlăturată complet. Sunt
situaţii când conţinutul unor lecţii impune o muncă frontală cu elevii. Utilizarea metodelor de comunicare
orală se pretează la o muncă formală cu eleviiAlături de această valoare polifuncţională a activităţilor
frontale, ele au şi o seamă de limite şi dezavantaje. Din această cauză, organizarea procesului de
învăţământ în aşa fel încăt tratarea diferenţiată să câştige un teren din ce în ce mai mare, a devenit una din
caracteristicile principale ale unui învăţământ modern şi eficient.
Activitatile diferenţiate permit o desfăşurare mai suplă, mai nuanţată a procesului didactic, o
stimulare mai eficientă a dezvoltării aptitudinilor individuale ale elevilor.
Diferenţierea se realizează în mod practic, asa cum considera o mare parte a literaturii de
specialitate pedagogice, prin imbinarea muncii frontale cu cea pe grupe mici şi cu munca individuală.
În organizarea activităţilor pe microgrupuri se ţine cont de mai multe variabile. De exemplu, în cadrul
colectivului clasei care constituie un grup relativ constant, pentru îndeplinirea anumitor sarcini pot fi
create grupuri temporare mai miciGradul în care intervine învăţătorul în desfăşurarea lucrărilor şi-şi
exercită rolul său conducător depinde de nivelul său intelectual şi motivaţional al elevilor. În aceste cazuri
învăţătorul identifică grupele de elevi cu acelaşi nivel şi apoi cu acestea se lucrează diferenţiat.
Pe lângă formele de lucru amintite, munca individualizată reprezintă o formă de tratare
diferenţiată mai nuanţată. Se iau în calcul atât particularităţile de vârstă, cât şi cel individuale. Într-o
oarecare masură, activitatea individualizată are loc şi în cadrul celorlalte activităti (frontale sau pe grupe),
deoarece întrebările puse elevilor de către învăţător sunt diferenţiate în raport cu particularitătile lor
individuale.
Bibliografie:
1. Macavei, E. (1997), Pedagogie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.
2. Miclea, M. (2003), Psihologie cognitivă, Bucureşti, Editura Polirom
3. Mitrofan, N.(1997), Testarea psihologică a copilului mic, Bucureşti, Editura Pres Mihaela S.R.L.
4. Radu, I. (1993), Metode psihologice şi analiza datelor, Bucureşti, Editura Sincron
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Proiect județean ,,Cine sunt eu?”

Prof.înv.primar Mariana GUNEA
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
În iunie 2015, Școala Gimnazială Miron Costin Bacău a găzduit activitatea de socializare Tortul
prieteniei. Activitatea a fost ultima din șirul celor opt derulate în cadrul Proiectului Județean ,,Cine sunt
eu?, coordonat de prof. Alina Ciorcilă și de prof. înv. primar Gunea Mariana. Propunând teme ca
Diveritate religioasă și acceptare, Pedagogia diversității și efectele educației negative, acțiuni caritabile
ca Smiley box și Vă vrem printre noi!, proiectul a avut începând cu noiembrie 2014 cca. 300 de copii în
grupul țintă, dar și un număr însemnat de părinți. Gândit ca un amplu proiect social și de educație civică,
s-au inițiat Serile costinieni, întâlniri de seară a cadrelor didactice din școală cu părinții și elevii, la care au
participat psihologul Dana Iacob, reprezentant al DGASPC Bacău, pr. Radu Ovidiu, președinte al ACCA
Ovidenia Bacău 2005 și prof. Iulia Dămian, director proiecte al asociației , pastor Pavel Burlacu,
reprezentant al Bisericii Adventiste, Daniel Lacatoș, pastor al Bisericii Baptiste și prof. Balint Maricica,
reprezentant al Bisericii Catolice.
Concursul Județean Sub semnul păcii a trezit interesul a zeci de elevi. Lucrările elevilor școlii
organizatoare, dar și a celor 10 școli partenere din județ, au ilustrat prin tehnica desenului, picturii,
colajului și prin machete simboluri ale păcii. Efortul conurenților a fost răsplătit prin acordarea de
diplome și medalii oferite cu sprijinul Asociației Betania, reprezentată de președinte Andre Muit, într-o
locație a unui alt partener, Palatul Copiilor Bacău.
Activitatea de caritate Smiley box, desfășurată în martie, a avut un deosebit impact în rândul
dascălilor școlii băcăuane și al elevilor. S-au strâns peste două sute de cutii zâmbărețe, conținând produse
de igienă, cărți, hăinuțe și dulciuri pentru copiii Centului de Zi Sfântul Nicolae din Buhuși, coordonat de
prof. univ. Iulia Dămian.
Proiectul a fost susținut de echipa managerială a școlii, prof. Crăciun Anca Ștefania, director, și
prof. Stan Otilia, director adjunct, și de agenți economici din Bacău, supermarketurile Cora și Selgro s.
Datorită lor, un grup de 20 de elevi ai Școlii Gimnaziale Filipești, proveniți din familii foarte sărace, cu
un singur părinte, a primit pachete de hrană . Mai mult, copiii care au luat parte la Tortul prieteniei au
gustat din acest tort, oferit de către Pambac SA.Veselia celor mici a prins viață și prin dansurile celor
patru trupe de dans modern ale Școlii Gimnaziale Miron Costin, coordonate de prof. Alina Ciorcilă,
alături de profesori învățământ primar Zaharia Costina, Creangă Liliana , Savin Laura și Măgirescu
Ionela, dar și prin pașii dansatorilor din Ansamblu de Dans Popular Izvorașul, ansamblul școlii
organizatoare, coordonat de înv. Ileana Vîrlan.

Dascălul, deschizător de drumuri
Prof.înv.primar Lucica GURALIUC
Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău
,,Dacă învățătorul are dragoste pentru profesia sa, el este un învățător bun. Dacă învățătorul are
dragoste pentru profesie și pentru elevi, este un învățător desăvârșit.” ( Tolstoi)
A fi dascăl este o profesie de suflet, o luptă permanentă între dorință și realitate, o opțiune ce
pornește din inimă pentru inimă, o artă ce dălțuiește viitorul prin truda prezentului, o călătorie în lumea
dorințelor plină de aventurile palpitante ale efervescenței micii și marii copilării a atâtor g enerații.
,, Nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață,
dar educatorul creează un chip viu. Uitându-se la el se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu.”
( Sf. Ioan Gură de Aur )
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Un dascăl de succes este acela care le acordă elevilor săi șanse egale, îi valorizează și îi
antrenează pe toți, care stabilește obiective operaționale pentru toți și pentru fiecare și care le atinge în cea
mai mare măsură. A fi un bun dascăl implică orientarea spre viitor, atât prin remodelarea
comportamentului pedagogic în perspectiva noilor cerințe sociale, cât și prin promovarea și sustinerea
reforrmelor școlare.
Educația făcută cu dragoste este forma cea mai înaltă de formare. Cuvintele calde, sentimentele
pozitive, bunăvoința sunt ca un balsam pentru suflet. Preocuparea dascălului față de elev este nu doar de
a-l face să înțeleagă știința, ci de a simți emoția de a studia.
Carierea didactică presupune implicare, dăruire, muncă asiduă, susținute prin calități de o rdin
intelectual, afectiv și moral în conformitate cu marea responsabilitate socială asumată.
Învățătorul, cel care ține cheile cunoașterii în mâinile sale, își pune o parte din sufletul său în
slujba celui pe care îl vrea educat și instruit. Elevii sunt cei care dau sens profesiei noastre, ei ne
motivează munca investită.
Dascălii nu au apărut întâmplător în această lume. Dumnezeu i-a trimis pe Pământ pentru a
împărți lumină și căldură. Acești oameni au fost înzestrați cu har și au hotărât că menirea lor este aceea
de a dărui si de a se dărui.
Profesia de dascăl este nobilă și poate fi practicată cu succes dacă pui în ea suflet. De fapt
,,sufletul” este liantul celorlalte componente care netezesc drumul spre împlinire profesională.
Dascălul însăși este un copil, știe să râdă, să se joace, să se bucure; el trece mereu puntea
copilăriei când privește sufletul micilor fărâme de om pe care le modelează cu iubire divină. E cel care
ține în mâna sa o mare bogăție ,, sufletul copiilor”.
Respectul pentru fiecare copil m-a determinat să cred că fiecare elev poate reuși, având o credință
fermă și anume; ,, Nu-i nimeni de prisos, când știi să-l pui pe fiecare la treabă după darurile lui’
Scopul educației este să-i pregătim pe elevi spre a deveni autodidacți, independenți în gândire și acțiune,
arhitecți ai propriei personalități. Un învățător bun luminează destinul învățăceilor, el poartă pe umerii săi
povara grea a cărților și revarsă imensa lui înțelepciune asupra micilor săi ucenici.
Noi, dascălii suntem foarte norocoși pentru că ni se permite să vedem cum viața renaște în fiecare
zi. Avem privilegiul de a pune dragoste și adevăr în tot ceea ce facem, iar ce construim noi, durează
veșnic.

Dascălul – om al prezentului și al viitorului
Prof.înv.primar Elena HĂRĂTĂU
Prof.înv.primar Ella-Roxana HĂRĂTĂU
Şcoala Gimnazială „Domniţa Maria" Bacău
Dinamismul fără precedent al timpului istoric actual impune învăţarea de tip inovator, care are
drept caracteristici esenţiale:caracterul anticipativ, participativ şi interactiv.Gândirea secolului nostru şi a
celor viitoare se cere a fi tot mai mult o gândire creatoare, iar omul pre- zentului şi al viitorului, uşor
adaptabil la schimbări, inventiv.
O cultură organizaţională axată pe inovaţie şi schimbare presupune printre altele: comunicare
multilaterală, un climat motivaţional adecvat, prin identificarea şi considerarea permanentă a nevoilor
reale ale factorilor motivaţionali, construirea şi funcţionarea unor mecanisme participative, interactive.
Şcoala este o organizaţie socială în care educatorul (indiferent de nivelul, tipul sau forma de
învăţământ ) este, prin natura funcţiilor sale,managerul celui educat, „ impresarul „ desemnat să
administreze interesele elevului.
Învăţământul din primele clase are menirea de a realiza, într-o unitate dialectică, funcţia
instructivă şi funcţia instrumentală, ambele direcţionate pe linia funcţiei general formative. Accentuarea
laturii formative a muncii didactice trebuie realizată cu atât mai mult la clasele mici, având în vedere, pe
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de o parte, plasticitatea deosebită a sistemului nervos al copiilor la această vârstă care oferă bogate
posibilităţi de modelare a personalităţii, precum şi gradul intensităţii proceselor afective ale copiilor, pe de
altă parte. Copilul de vârstă şcolară mică dă o nuanţă afectivă puternică tuturor acţiunilor sale.
Impresionabil, sugestibil copilul din clasele I-IV este un „material viu” uşor de modelat. Caracterul
constructiv în detrimentul celui reproductiv al educaţiei se manifestă şi în maniera de lucru, în relaţia
educator-elev.
Instumentele educatorului sunt extrem de variate şi flexibile, se aleg în funcţie de caracteristicile
cognitive, afective, voliţionale ale copiilor cu care se lucrează. După cum am mai menţionat, în concepţia
mea elevul este partenerul profesorului în procesul de investigare a realităţii. Este deci evident că acest
tandem nu poate funcţiona dacă metodele de predare folosite de educator nu sunt acordate cu metodele de
învăţare ale elevului.
Exprienţa la catedră mi-a demonstrat că trebuie să-i învăţăm pe elevi să înveţe, să-i abilităm cu
tehnici de învăţare eficientă, pregătindu-i în acelaşi timp pentru autoînvăţare, educaţie permanentă şi
interrelaţionare. Consider că învăţarea ar trebui să fie tot mai mult un proiect personal al elevului, asistat
de un educator ce este mai degrabă un organizator, un animator un manager al unor situaţii de instruire,
care să faciliteze învăţarea eficientă. În acelaşi timp, elevul trebuie învăţat să lucreze într-o colectivitate,
să se adapteze la cerinţele grupului, să contribuie la succesul sarcinii didactice şi nu în ultimul rând să se
afirme ca personalitate.
Printre strategiile didactice moderne folosite, îmbinarea activităţii frontale cu cea individuală şi pe
grupe conduce la realizarea diferenţierii şi personalizării activităţii de instruire. Profesorul poate
determina schimbarea sau îmbogăţirea stilurilor de învăţare ale elevilor săi folosind el însuşi diferite
stiluri de predare.
Metodologia modernă operează schimbări care ţin de valorizare, de sporirea potenţialului
formativ al metodelor, prin accentuarea caracterului euristic şi activ-participativ. Metodele active sunt
cele care fac apel la capacitatea elevului de a gândi, de a acţiona, de a imagina şi a crea. Se consideră că
numai cunoştinţele câştigate prin propria experienţă a individului îi aparţin acestuia cu adevarat şi că
numai atunci el este capabil să le folosească ca adevarate instrumente ale activităţii sale intelectuale,
imitând în felul acesta „aventura cunoaşterii”.
Bibliografie:
Hărătău Elena, lucrare metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I, Bacău, 2008
,,Alături de cei singuri” – proiect educațional de voluntariat
Prof. înv. primar Cristina IONAȘCU
Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău
Într-o societate „egocentristă” omul uită că trăieşte în comuniune cu alţii şi că alături de el se află
semeni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Este minunat sǎ fii mereu prezent printre oameni cu
inima şi sufletul, sǎ-i ajuți necondiționat acolo unde este nevoie. Este o onoare sǎ -ți pese de cei din jur.
Atunci cȃnd dǎruieşti iubire, primeşti iubire, cȃnd respecți, eşti respectat.Toate aceste valori pot fi
cultivate ȋn conştiința copiilor prin participarea directǎ la acțiuni. Piatra de ȋncercare a omeniei e fapta
bunǎ cǎci omenia nu se manifestǎ ȋn vorbe, ci ȋn fapte.
Prin activitǎți de voluntariat, copiii vor ȋnțelege cǎ valoarea unui om rezidǎ ȋn ceea ce este capabil
sǎ dea şi nu ȋn ceea ce este el capabil sǎ primeascǎ. Cu sigu ranțǎ, voluntariatul este singura modalitate
prin care putem readuce o razǎ de speranțǎ ȋn sufletele celor pentru care soarta, din pǎcate, nu a rezervat
prea multe bucurii. De asemenea, prin voluntariat nu numai cǎ sǎdim un zȃmbet pe chipul celor care prea
rar zȃmbesc, dar ȋnvǎțǎm totodatǎ sǎ fim responsabili, receptivi la problemele celorlalți…ȋntr-un cuvȃnt:
sǎ fim oameni.
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Nu numai cǎ ȋi ajuți pe cei nevoiaşi, ȋn primul rȃnd te ajuți şi pe tine, ȋți construieşti
personalitatea, te poti simți cu adevǎrat u n om, care nu este frumos doar la exterior, ci şi ȋn interior, iar
asemenea sentiment este mai presus decȃt orice hȃrtie cu valoare materialǎ.
Ei bine, gândiţi-vă cǎ stați în picioare într-o cameră complet întunecată, fără lămpi sau
întrerupătoare de lumină. Puteți aprinde o lumânare, şi brusc existǎ o micǎ luminǎ, şi întunericul nu mai
pare la fel de rău. Apoi, ȋncet, alti oameni vi se alăturǎ până când există o sută de oameni cu o sută de
lumânări. Acum aceastǎ cameră este luminoasă ... şi întunericul a dispǎrut!
Voluntariatul este tot cam aşa. O singură persoană, cu o lumȃnare, poate face o diferențǎ. Dacă
un întreg buchet de persoane se adunǎ împreună să lucreze la aceeaşi problemă, ei pot face mai mult bine
... sau chiar pot merge mult mai departe. Fiecare persoană este importantă şi fiecare persoană poate face
ceva bun. Poate că nu putem schimba lumea singuri, dar împreună putem face o diferențǎ ȋn a-i ajuta pe
semenii noştri aflați ȋn nevoi.
Din acest considerent s-a ,,născut” proiectul educațional de voluntariat ,,Alături de cei singuri”,
în parteneriat cu Căminul pentru persoane vârstnice Bacău. Au fost implicați elevii clasei a -IV-a de la
Școala Gimnazială ,,Alecu Russo” Bacău. Scopul pentru care s-a realizat acest proiect a urmărit mai
multe aspecte:
o Dezvoltarea spiritului comunitar la copii, părinţi, cadre didactice;
o Colaborarea pentru îndeplinirea unui scop nobil;
o Dobândirea unui comportament responsabil fațǎ de persoanele singure, aflate în
dificultate.
 Obiectivele au fost următoarele:
o crearea unor momente de bucurie pentru persoanele singure, dezavantajate din diferite
motive;
o promovarea ideii de voluntariat printre copii şi părinţi;
o sensibilizarea copiilor la greutăţile semenilor;
o educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul
persoanelor vârstnice;
o cultivarea imaginaţiei, a creativităţii copiilor prin realizarea cadourilor şi a lucrărilor
artistice din cadrul proiectului.
Proiectul s-a desfășurat pe parcursul unui an școlar începând din octombrie 2014 și până în iunie
2015. Printre activitățile desfășurate enumerăm: ,,Şi nouǎ ne pasǎ...” (octombrie – lansarea proiectului),
,,Ȋn aceastǎ lunǎ nimeni nu e singur…” ! (decembrie – susținerea unui program de colinde), ,,Oferim un
mărtişor” (martie - prezentarea unui spectacol dedicat zilei de 8 Martie), „Dăruind din suflet, câştigi un
zâmbet” (aprilie - pregătirea unor mici surprize cu ocazia zilelor de Paște), ,,Ce am realizat împreună?”(
iunie – evaluarea activității proiectului).
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Formarea la elevii din clasele primare a interesului pentru lectură
Prof. înv. primar Lenuța IOSUB
Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
Fenomen real al ultimului deceniu şi jumătate, criza lecturii îngrijorează nu numai cadrele
didactice şi părinţii, ci pe toţi cei care se ocupă de destinul cărţii, de la autori şi editori, până la
bibliotecari. Oare de ce copiii noştri nu mai au bucuria de a citi, bucurie pe care o simţeam noi, părinţii şi
bunicii lor?
Un răspuns ar fi că noi ne amintim de primii ani ai copilăriei când părinții sau bunicii ne citeau
poveşti înainte de culcare sau ne spuneau un basm preferat pentru a adormi. Astfel că noi am crescut întro lume populată cu pitici, zâne şi personaje care ne-au educat să-i preţuim pe cei buni, să ne temem de cei
răi şi să facem bine celor din jur.
Jocurile copilăriei sunt desprinse din poveşti şi basme, iar jucăriile prind viaţă în universul
inocent, acţionând sub influenţa modelelor fabuloase îndrăgite.
Iată cum lectura pătrunde în viaţa copilului de la cea mai fragedă vârstă, contribuind la formarea
personalităţii sale, învăţându-l să iubească binele, frumosul, să ajute pe cei slabi, să-i dezaprobe pe cei răi,
oferindu-i primele modele de conduită. Oare, în zilele noastre, câţi părinţi mai au timp sau dispoziţie să
citească poveşti prichindeilor lor seara, înainte de culcare?
Într-o societate dominată de televizor şi calculator, părinţii îl aşează pe copil în faţa televizorului
pentru a viziona un desen animat sau îl învaţă de la o vârstă fragedă să manevreze calculatorul şi să-şi
petreacă destul timp ucigând monştri, jubilând în urma reuşitei, formându-şi alte deprinderi de conduită.
Lectura e un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul
capacităţilor de gândire şi limbaj. Ea contribuie într-o mare măsură la lărgirea orizontului de cunoaştere a
elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la o exprimare aleasă, corectă, literară, la
educarea sentimentelor estetice.
Trezirea interesului elevilor pentru lectură în general este unul din obiectivele finale ale activităţii
desfăşurate de învăţător cu elevii claselor primare. Acesta este punctul de plecare şi în acelaşi timp
garanția succesului în activitatea şcolară pentru învăţător şi pentru elevii săi.
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La vârsta preşcolară atât familia cât şi grădiniţa depun eforturi pentru a influenţa universul
copilăriei prin basme, poveşti şi poezii. Această, dificilă muncă e trecută la un nivel superior, în primele
clase ale şcolii. Lectura propriu-zisă începe după ce copilul reuşeşte singur să descifreze cu uşurinţă ideile
ascunse în spatele semnelor grafice, odată cu descifrarea enigmei acestor hieroglife care adesea
înspăimântă pe copii.
Se cunoaşte foarte bine importanţa lecturilor literare la vârsta școlară mică, deoarece are un mare
impact asupra dezvoltării personalităţii copilului din toate punctele de vedere: îmbogățește orizontul de
cultură al elevilor, le oferă exemple de conduită morală superioară, le prezintă cazuri de comportamente
pentru a-i învăţa să distingă binele de rău, le dezvoltă gândirea, imaginaţia, capacitatea de comunicare.
În clasa I un rol important îl are conversaţia problematizată, care menţine vie relaţia dascăl – elev.
După studierea textelor din Abecedar, analizate şi comentate în mod amănunţit se recomandă lecturi
potrivite vârstei, pe marginea cărora se poartă discuţii. După ce textele au fost parcurse se lansează
următoarele cerinţe: să formuleze întrebări pe care să le adreseze colegilor, să folosească cuvintele noi şi
expresiile artistice în contexte variate, să redea prin cuvinte proprii conţinutul textelor citite, să
recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene din poveştile citite, să le aşeze în ordinea
desfăşurării faptelor.
Începând cu clasa a II-a, o altă formă de îndrumare a lecturii o constituie formarea bibliotecii de
clasă, precum şi a bibliotecii personale. Prima se compune din cărţi aduse de copii şi învăţător, se
stabileşte un bibliotecar al clasei şi se apoi se trece la împrumutarea cărţilor.
Interesul elevilor pentru lectură se amplifică începând cu clasa a III-a. Vocabularul este mai activ
şi nu mai solicită explicaţii la tot pasul. La cei care au învins greutăţile începutului abia în această clasă nu
poate fi vorba numai de lipsă de interes. Aici, gustul pentru lectură nu este încă format. Uneori, elevul nu
are la îndemână cărţile cele mai potrivite cu vârsta, preocupările, şi preferinţele lui, alteori indiferenţa
mediului înconjurător faţă de lectură determină aceeaşi atitudine şi la elevi.
Se ştie foarte bine că nimic nu este mai puternic decât exemplul. Într-o familie unde sunt prea
puţine cărţi şi acestea aflate la întâmplare, unde părinţii şi fraţii mai mari consideră lectura o corvoadă,
rareori, se poate aştepta ca un copil să dovedească de timpuriu pasiune pentru lectură, pentru carte în
general. În aceste cazuri, intervenţia învăţătorului este absolut necesară.
Trebuie mobilizaţi în vederea canalizării lor spre o lectură plăcută şi interesantă şi copiii care
ascultă cu mult interes lectura frumoasă citită de părinţi sau învăţător, dar preferă să-şi piardă timpul în
modul cel mai neaşteptat, fără a fi tentaţi săptămâni de-a rândul să mai citească ceva. Învăţătorul va
sugera părinţilor ca în fiecare seară să-i aducă lângă ei şi să le citească un basm sau o schiţă umoristică
pentru a-l face să se simtă bine, să râdă, să glumească pe seama dialogului dintre personaje.
La clasa a IV-a copiii şi-au însuşit deja tehnica cititului şi încep să se descurce singuri în lectură.
Pot să citească şi la libera alegere – în funcţie de ce-i interesează la orele de limbă română, la cele de
geografie şi istorie.
Pentru a verifica lectura particulară a elevilor şi pentru a-i descoperi pe acei elevi care citesc
lectura superficial sau nu reţin evenimentele mai puţin importante, se pot organiza cu aceştia diferite
jocuri, cum ar fi povestirea în lanţ a unei cărţi cunoscute de toţi elevii. Pentru copilul care nu poate
continua povestirea se vor găsi pedepse literare: poezii, ghicitori, proverbe, zicale etc.
Cu elevii clasei a IV-a se va folosi, în afară de citirea independentă a lecturii particulare, şi citirea
în colectiv – realizată de către învăţător sau un copil care citeşte bine cu rol de a aprofunda discuţia pe
marginea lecturii citite, dar şi lectura ziarelor şi a revistelor. Pentru a spori încrederea în forţele proprii şi
dezvoltarea capacităţii de a expune liber cele citite, se vor da sarcini de a prezenta, după un plan,
informaţiile importante din ziar.
În orele de limba şi literatura română şi eu încerc pe cât posibil să le dezvolt elevilor mei gustul
pentru citit, deşi este o misiune foarte grea. Din păcate foarte puţini copii citesc de dragul de a descoperi
lumea, de a găsi mai multe informaţii sau pentru cultivarea unor trăsături morale. Cei mai mulţi citesc
pentru că le impun acest lucru, dându-le câte o lectură de studiat. Este important să respectăm anumite
exigenţe atunci când facem o recomandare de lectură. Textul literar trebuie să se potrivească gradului de
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dezvoltare din punctul de vedere al experienţei de viaţă, al gândirii, al limbajului, al trăirilor psihice, al
imaginației, să deţină valori estetice şi etice, să se refere la universul d e viaţă propriu copiilor sau un
univers inteligibil lor.
Lecţiile de popularizare a cărţilor unor scriitori constituie, de asemenea, un mijloc de îndrumare a
lecturii suplimentare, în cadrul acestora se analizează o anume creaţie a unui scriitor cunoscut. Copiii îşi
reamintesc fragmente din operele lui cunoscute fie din manual, fie din alte surse. Se prezintă cartea, care
este expusă pentru a putea fi văzută și de ceilalți elevi, purtându-se apoi o scurtă discuţie generalizatoare
despre scriitorul şi operele respective, iar copiii îşi notează în caiete titlurile acestora, pentru a le putea
procura de la bibliotecă sau de la librărie.
Lecţiile în cadrul bibliotecii din şcoală vin să-i relaţioneze pe elevi în mod direct cu lumea
fascinantă a cărţilor. Este de dorit ca biblioteca să ofere spaţiul necesar bunei desfăşurări a lecţiei şi un
număr suficient de exemplare din volumul în care se află opera studiată. La activitate poate participa cu
completări şi bibliotecarul şcolii.
Lectura surpriză este o formă plăcută de a veni în contact cu opera unui autor. Elevii primesc la
sfârşitul unei zile de curs câte o carte/ copie xeroxată a textului care se doreşte a fi lecturat acasă. O
variantă a acestui procedeu constă în citirea unui scurt şi atractiv fragment în clasă, lăsându-le elevilor
plăcerea finalizării personale a lecturii.
Copiii trebuie învăţaţi că o carte nu poate fi citită la voia întâmplării şi nici în grabă, pentru a le
arăta celor din jur că suntem cititori pasionaţi. Odată format, gustul pentru lectură se poate transforma în
clasa a IV-a într-o adevărată pasiune. Micii cititori trebuie să înţeleagă că dragostea de carte şi lectura ei
este nespus de benefică oricărui om. Cartea răsplăteşte generos dragostea ce i-o purtăm, ea te instruieşte
chiar şi fără să i-o ceri şi, poate, când nici n-o doreşti.
Dacă dascălul ştie să îndrume bine lectura, cartea devine partener de viaţă al elevilor, acel prieten
devotat, ca un vehicul plăcut, gratuit care îi poartă prin toată lumea, prea mare pentru a fi străbătută altfel.
Bibliografie:
1. NUŢĂ Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti, 2000.
2. ŞERDEAN Ioan, Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint,
Bucureşti, 2005.

ȘCOALA ALTFEL
„Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Prof. înv. primar Anca-Gabriela ISCU
Școala Gimnaziala Nr. 10 Bacău
Săptămâna „Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!”, privită inițial cu scepticism, s -a
dovedit a fi un pas important spre întărirea relației profesor – elev în absența presiunii clopoțelului și a
catalogului.
Copii veseli, dornici de a participa la acțiunile propuse, de a experimenta, dascăli dispuși să
socializeze cu elevii lor, într-un context non-formal, dar inovator, destins, prielnic pentru fixarea unor
relații poate mai umane decât se pot stabili în cadrul orelor de curs este ceea ce ne oferă experiența celor
cinci zile „altfel” de școală. Inițial, am simțit apăsarea unei săptămâni pierdute. Ulterior, pe măsură ce
activitățile au început să se deruleze, am simțit relaxare făcând ceea ce ne place, formare și educație cu,
printre și alături de elevi.
„Școala Altfel” este o combinație de școală și timp petrecut într -un mod plăcut cu elevii, o
oportunitate de a-i cunoaște mai bine. Săptămâna aceasta oferă cinci zile de activități variate în școală
(educație pentru sănătate, anti -violență, vizionare de filme etc) sau în aer liber (jocuri, competiții sportive,
drumeții). Vizitele la muzee, bibliotecă, spectacolele urmărite la teatru sau operă au atras atenția asupra
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nevoii de cultură, asupra faptului că există o lume și dincolo de Facebook. Elevii au plantat flori și copaci,
au aflat cum sunt fabricate unele obiecte, au descoperit ce înseamnă să fii medic, poli țist, jurnalist, au
văzut mașinile de intervenție ale pompierilor și ambulanțele, „invadând” timp de o săptămână instituțiile
responsabile cu siguranța cetățenilor și intrând în contact direct cu specialiști dornici să le împărtășească
din experiența proprie.

Toate activitățile derulate au fost moment e prielnice pentru elevi de a se detașa de rutina zilnică a
vieții de școlar, de a-și exprima spiritul creativ. Micile dezamăgiri legate de aglomerație sau de timpul
care s-a scurs parcă prea repede nu au reușit să umbrească starea generală de bine ce i-a cuprins
deopotrivă pe dascăli și elevi de-a lungul acestor zile.
Dincolo de stângăcia inerentă oricărui început, „Școala Altfel” a scos elevii și cadrele didactice din
clase și poate fi dovada că suntem cu toții în căutarea unei relații prietenoase, relaxate, în care chiar și cele
mai grele lecții pot deveni simple.

Rolurile cadrului didactic ca manager
Prof. înv. primar Irina KINCSES
Școala Gimnazială ,,Alexandru Piru”Mărgineni
Rolurile cadrului didactic ca manager reprezintă aspectul dinamic și situațional al statutului de
cadru didactic cu privire la aplicarea drepturilor, dar și a obligațiilor pe care îl are la nivelul conducerii
procesului instructiv-educativ.
Putem enumera următoarele categorii ca roluri (planificare, organizare, comunicare, conducere,
coordonare, îndrumare, motivare, consiliere, control și evaluare), după funcțiile asumate și îndeplinite în
plan didactic.
D. Potolea a realizat o taxonomie a acestor roluri, astfel:
a) de organizare și conducere a clasei ca grup social,
b) de consiliere și orientare școlară și profesională,
c) de îndrumare a activității școlare și extrașcolare,
d) de perfecționare profesională și cercetare pedagogică,
e) de activitate socioculturală,
f) de evaluare și control.
Planificarea determină sarcinile și obiectivele pe variate niveluri, structurându -și conținuturile
țiale
alcătuind orarul clasei. Organizarea, în această etapă cadrul didactic ca manager al clasei își
esen
pregătește programul zilnic al activității (muncii) instructiv-educative, structurile și formele de
organizare. Controlul îl face atunci când își organizează activitățile pentru cunoașterea stadiului în care
sunt realizate obiectivele, precum și nivelele de performanță ale acestor a, cu rol de reglaj și ajustare a
activităților și atitudinilor elevilor. Îndrumă prin îndrumări repetate situațiilor ivite, prin sfaturi și
recomandări care să susțină comportamentele și reacțiile elevilor. Evaluarea intervine atunci când
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stabilește măsura în care scopurile și obiectivele propuse care au fost atinse prin instrumente de evaluare
sumativă și prelucrarea rezultatelor făcute și elaborarea concluziilor finale.
Metodele de instruire sunt tot mai interactive la nivelul formațiunii de studiu (clasă), procesul de
învățământ trebuie să fie condus de cadre didactice din ce în ce mai practic în toate funcțiile conducerii.
Consilierea intervine atunci când cadrul didactic se implică în orientarea școlară și profesională a elevilor,
părinților. Decizia educațională are loc atunci când cadrul didactic formulează judecăți pe baza procesului
de caracterizare a elevilor.
Comunicarea reprezintă de fapt elementul-cheie în relațiile dintre cadrul didactic ca managerul
clasei și, elevi și părinț ii acestora. De aceea, totul depinde de stilul pe care îl adoptă la clasă, este de
preferat stitul democratic al managerului cooperant, sensibil față de relațiile interpersonale, consultânduși colegii, elevii și părinții, toate acestea fac ca opiniile sale să fie tolerante, stimulând dialogul și
schimbul de idei, iar aici apar variantele sale care se impun: stilul participativ și stilul reprezentativ. Este
dificil de redat trăsăturile și capacitățile ce trebuie să le aibă un bun manager, care dorște să imp lice clasa
de elevi stilului democratic. Astfel, stilul democratic adoptat la clasă dă posibilitatea managerului să-și
dovedească creativitatea, spontaneitatea, atitudinea și sentimentele față de dăruirea și pasiunea în muncă
la care se adaugă calitățile d e (membru) lider, astfel sunt câteva sarcini ce conduc la modernizarea
activității, mentalității, despre educarea elevilor. Așadar, activitatea sau mai bine spus procesul instructiv educativ se concretizează printr-o planificare calendaristică, anuală și una semestrială. Cadrul didactic
manager organizează clasa de elevi în funcție de activitatea pe care o desfășoară și de obiectivele
urmărite, scopul urmărit, dat fiind de a se crea situații (atmosfere) de învățare cât mai favorabile.
De asemenea, îndeplinește și o funcție de predicție atunci când încearcă să realizeze predicția
performanțelor școlare pentru fiecare elev, pentru a -și adapta întregul proces de predare-organizareconducere-evaluare la situția particulară a clasei.
Managerul adoptă mereu decizii, când stabilește obiectivele instruirii, când selecționează
conținuturile învățării și când alege metode și mijloace de învățământ sau forme de organizare a clasei de
elevi, sau când verifică și apreciază performanța lor. De asemenea, controlează și îndr umă, evaluază
activitatea elevilor și rezultatele obținute de ei. Astfel, prin întreaga activitate, de concepere și proiectare
și realizare a instruirii, managerul conduce o activitate care ține de stilul propriu permisiv, democratic,
fără a ignora constrângerile la care este supus în continuare.
În concluzie, cadrul didactic manager îndeplinește următoarele roluri:
 organizator al procesului de învățământ și transmițător de cunoștințe;
 educator- model pentru elevi;
 partener al părinților și comunității școlare pentru educație;
 membru al corpului profesoral.
Bibliografie:
1. Ausbel, D.; Robinson, F. – Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia pedagogică (trad.), E.D.P.,
Bucureşti, 1981;
2. Cojocariu, M. V. – Teoria şi metodologia instruirii; E.D.P – R.A., Bucureşti, 2002;
3. Cucoş, C. – Teoria şi metodologia evaluării, Ed. Polirom, 2008;
4. Dumitriu, Gh.; Dumitriu, C. – Psihopedagogie, E.D.P., R.A., Bucureşti, 2003.
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Aplicăm corect metoda „Turul galeriei"?

Prof. înv. primar Rodica LEONTE
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău
Uneori, din dorinţa de a fi creativi sau din necunoaştere, unele metode/tehnici sunt aplicate greşit
(fie nu se respectă etapele presupuse de respectiva metodă, fie nu este tocmai potrivită disciplina la care
se aplică). În acestă categorie mi-a fost dat să descopăr mai multe metode, printre care: „ştiu/vreau să
ştiu/am învăţat”, „turul galeriei”, „metoda fonetică-analitico-sintetică”, „braistormingul” – metodă des
trecută în proiectele de lecţie, dar aplicarea ei nu este tocmai cea descrisă în literatura de specialitate,
respectiv nu se pretează la învăţământul primar, „problematizarea” etc.
În prezentul material mi-am propus să clarific abordarea/aplicarea metodei/tehnicii „turul
galeriei”.
Prin tehnica Turul galeriei (Gallery Tour) (Tagan, 1992) clasa devine un mediu care stimulează
gândirea, creativitatea şi învăţarea eficientă. Elevii elaborează în grup un produs care exprimă opinia
tuturor, îşi împart sarcinile, negociază, caută soluţii pentru rezolvarea problemelor. Gândirea în grup
poate fi mai productivă decât cea individuală, sporind şansele soluţionării unor probleme într-un mod mai
adecvat. Elevii exprimă în cadrul grupului păreri personale, de obicei
diferite, identifică soluţii posibile, ajung la un anumit acord, chiar dacă există divergenţe şi controverse
semnificative. Când fac „turul galeriei” analizează şi evaluează produsele realizate de colegi, le compară
cu produsul lor (autoevaluare), identifică greşeli şi lacune, formează comentarii şi observaţii în scris.
Elevii experimentează rolul profesorului care întreabă, dar şi răspunde la întrebări.
Este o metodă de învăţare prin colaborare care poate fi utilizată la finalul unei activităţi care se
bazează pe crearea unui produs şi presupune următoarele etape:
comunicarea sarcinii de lucru.
activitatea în grupuri - elevii lucrează în grupuri şi prezintă munca lor pe foaie de format mare sub
forma unui afiş . Produsul poate fi o diagramă, o schemă o reprezentare simbolică (printr-un desen sau o
caricatură), etapele esenţiale cuprinse în propoziţii scurte etc. Elevii vor face o scurtă prezentare în faţa
întregii clase, a proiectului lor, explicând semnificaţia afişului şi răspunzând la
eventualele întrebări.
expunerea produselor - elevii vor expune afişele pe pereţi alegând locurile care li se par cele mai
favorabile. Lângă fiecare afiş se va lipi o foaie goală pe care se vor scrie cu markere sau creioane
colorate.
turul galeriei - profesorul va solicita grupurilor de elevi să se oprească în faţa fiecărui afiş, să-l discute
şi să noteze pe foaia albă anexată comentariile, sugestiile şi întrebările lor. Această activitate poate fi
comparată cu un tur al galeriei de afişe.
activitate în grupuri - în final elevii revin la produsele lor, le compară cu celelalte şi citesc
comentariile făcute de colegii lor în foile anexate. Se poate continua cu un răspuns al grupului la
comentariile şi întrebările din anexe.
Prin Turul galeriei elevii au oportunitatea să ofere şi să primească feedback referitor la munca lor,
au şansa să vorbească despre produsul lor simultan cu ceilalţi, în mod organizat şi productiv şi să compare
lucrul respectiv cu al lor.
Notă: Din seria metodelor/tehnicilor aplicate incorect de către unii colegi la clasă.
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Reușita școlară, eficiența activității didactice

Prof. înv. primar Adina LEUREANU
Școala Gimnazială ,,Alexandru Cel Bun” Bacău
Actul instruirii se realizează în contextul unei reţele complexe de atitudini şi relaţii între dascălelevi,elevi-elevi,elev-clasa de elevi. Asemenea interacţiuni determină un climat psiho-social în cadrul
lecţiilor care poate favoriza sau defavoriza optimizarea predării şi învăţării.
Ansamblul tuturor acestor manifestări relaţionale constituie fondul pe care se va insera educaţia
intelectuală şi morală a copilului.
Indemnul adresat în urmă cu două secole de Jean Jacques Rousseau « începeţi dar prin a vă
cunoaşte copiii » se află şi astăzi la temelia educaţiei.
Pornind de la această idee vom putea constata faptul că nu de puţine ori dascălii îşi orientează
atenţia şi explicatiile spre unii elevi şi îi ignoră pe alţii ; că înlesnesc participarea activă a unor elevi şi o
descurajează pe a altora, acordând o atenţie mai mare elevilor buni , în timp ce elevii slabi nu sunt luaţi în
seamă. Aceste diferenţe oferă unor elevi posibilităţi mai mari de afirmare , în cadrul aceleaşi clase.
Un dascăl bun trebuie să cunoască bine fiecare elev să-l folosească potrivit capacităţilor sale,
dirijându-i activitatea în cooperare cu ceilalţi elevi.
Rolul dascălului este să monitorizeze predarea, pentru a fi sigur ca informaţia se transmite corect
şi că poate servi ca punct de plecare pentru diverse întrebări. Dacă grupurile de experţi se împotmolesc,
dascălul poate să îi ajute pentru a se asigura că aceştia înţeleg corect şi pot transmite mai departe
informaţiile.
Reuşita şcolară reprezintă raportul dintre efectul obţinut şi efortul depus în procesul de
învăţământ; eficienţa activităţii didactice.
Factorii şi cauzele generatoare de suprasolicitare pot fi structuraţi în funcţie de următoarele
instanţe: elev, cadru didactic, şcoală, mediu socio-familial.
Cauze care ţin de elev:
- starea de sănătate, unele deficienţe senzoriale sau/şi tulburări de personalitate ;
- deficienţe în dezvoltarea fizică a elevilor;
- dificultăţi de adaptare a unor elevi de 6 ani la regimul şcolar ;
- supraîncărcarea cu activităţi şcolare şi extraşcolare ;
- nerespectarea unui regim raţional de muncă şi odihnă,etc.
- eficienţa activităţii didactice
Cauze care ţin de cadrul didactic :
-dozarea defectuoasă în timp a conţinutului programelor şi manualelor şcolare;
-supraîncărcarea elevilor cu teme pentru acasă;
-orare defectuos întocmite,fără respectarea curbelor de efor zilnic şi săptămânal;
-oboseala pricinuită elevilor din cauza nerespectării de către cadrele didactice a diferenţelor
individuale,etc.
Stilul pe care dascălul trebuie să-l adopte la clasă trebuie să fie democratic, pentru ca :
-elevului să i se permită să fie activ,atent pe tot parcursul activităţii ;
-atmosfera din clasă să fie de cooperare,de respect, de toleranţă
-să sprijine elevii, să le dirijeze activitatea, să permită fiecărui elev să lucreze în ritmul său ;
-să determine elevii să gândeasca, să comunice, să pună întrebări, să răspundă ;
-să aplice metode didactice pentru elev,prin elev şi împreună cu elevul.
In funcţie de stilul adoptat elevii se vor implica activ, îşi vor dezvolta încrederea în forţele proprii,
vor învăţa să asculte şi să respecte opiniile celorlalţi, vor deveni parteneri ai dascălului, întreaga clasă
devenind o comunitate liberă şi eficientă.
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Nu este suficient să ştii ce să comunici şi nici să cunoşti bine elevii. Un dascăl bun se
caracterizează prin empatia, prin capcitatea de a sesiza şi înţelege nevoile şi problemele elevilor, de a se
identifica cu ei, adaptându-şi comportamentul didactic şi afectiv la cerinţele lor, bucurându-se odată cu ei
de succesele obţinute.
Pentru a crea relaţii de simpatie între el şi elevi, dascălului îi sunt necesare unele calităţi ca :
interesul faţă de copii şi dorinţa de a-i ajuta, pasiunea pentru meserie, echilibrul sufletesc, răbdarea,
înţelegerea, amabilitatea, competenţa profesională.
Chiar din clasa I este bine să descoperim trăsăturile de personalitate şi de comportament, ca să
ştim care elevi sunt activi sau inactivi, timizi, ordonaţi, dezordonaţi , pentru a putea urmări evoluţia lor
până la sfărşitul clasei a IV-a.
In activitatea mea am avut , ca mulţi dintre colegii mei, elevi cărora le place să deranjeze
activitatea clasei, aceşti elevi nu trebuie excluşi sau pur şi simplu scoşi afară pe motiv că « este mai bine
fără ei ». Pentru elevii de genul acesta trebuie mereu găsită o sarcină în plus, deoarece acordarea atenţiei
reprezintă pentru ei cel mai important lucru.
Nu trebuie să uităm că în relaţia dascăl-elev folosirea cu tact a disciplinei , fără să îngrădească
libertatea elevului, va avea un efect constructiv asupra acestuia.
Rolul important al pedagogului este acela de a facilita lucrul în echipe, de a înlesni contactele
interumane. Elevul trebuie lăsat să comunice liber în legătură cu ceea ce a înţeles din lecţie, să explice cu
cuvintele sale, dascălul constatând astfel creativitatea,inteligenţa elevului.
Obţinerea succesului şcolar presupune o adaptare cu dublu sens : pe de o parte a copilului la
activitatea şcolară, iar pe de altă parte a şcolii la factorii interni ai acestuia.
Un rol hotărâtor îl constituie necesitatea adaptării activitătii diadactice,a conţinutului ei, a
metodelor folosite şi a formelor de desfăşurare, la particularităţile elevilor sau grupului de elevi .
Cunoaşterea particularităţilor psihofizice ale elevilor reprezintă condiţia necesară adaptării strategiilor de
tratare diferenţiată a elevilor. Reuşitele noastre vor fi cu atât mai mari, cu cât pătrundem mai adânc în
viaţa elevilor noştri, le cunoaştem stările sufleteşti, slăbiciunile, năzuinţele personale.
Experienţa şcolară a confirmat că succesul are un efect mobilizator, stimulativ asupra elevului,
după cum insuccesul este descurajant. Prin urmare succesul corelează pozitiv cu performanţa şcolară, cu
satisfacţia în muncă şi cu dorinţa de a învăţa din ce în mai bine. In acest fel din scop şi rezultat al
activităţii devine un mijloc de progres şcolar.
Bibliografie :
Marin Stoica – Pedagogie şcolară-1995, Ed.Gh.Alexandru
Invăţământul primar 2-3/2001 ;2-3/2004. Ed.Discipol
Educaţia pentru sănătate –Ghid pentru cadrele didactice-2003

Rolul şcolii în dezvoltarea creativităţii elevilor
Prof. înv. primar Andreea-Milena LUPAŞCU
Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău
Multă vreme s-a spus despre creativitate că este un dar divin, rezervat unui număr restrâns de
oameni. În prezent cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă,iar pe lângă aceasta,
stimularea creativităţii apare şi ea ca un obiectiv major, implicând schimbări în ceea ce priveşte metodele
de educare, dar şi în mentalitatea profesorilor.
În acest context, creativitatea se impune atenţiei educatorilor ca una din valorile formative
esenţiale care ocupă un loc central în sistemul axiologic, definitoriu pentru însuşi idealul educaţional.
Astfel, idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a
individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. Ca atare, reforma în învăţământul
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primar propune noi finalităţi, printre care şi înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini
care să stimuleze raportarea afectivă şi creativă la mediul social şi natural şi să permită continuarea
educaţiei.
Acest lucru accentuează importanţa unui învăţământ formativ în cadrul căruia, creativitatea
devine o prioritate firească, ea fiind considerată ca dimensiune esenţială a personalităţii ce corelează cu
idealul unei personalităţi libere, autonome, capabilă de autoexprimare şi autorealizare.
În ceea ce priveşte educarea creativităţii elevilor prin procesul de învăţământ sunt posibile două
mari modalităţi: prin modul de concepere şi desfăşurare a activităţii didactice la toate disciplinele de
învăţământ (M. Gârboveanu); prin realizarea în şcoală a unui program de sine stătător în acest scop (A.
Stoica, A. Munteanu, M. Caluschi).
Stimularea creativităţii devine demers socio-educaţional complex ce cuprinde fenomene de
activizare, antrenare, cultivare şi dezvoltare a potenţialului creator. Climatul educaţional al colectivului
din care fac parte, contextul social, cultural în care elevii se dezvoltă, influenţează potenţialul creativ al
acestora. Prin problematizare, cercetare şi descoperire, prin metode activ-participative de antrenare,
evaluare şi stimulare al elevilor se creează cadrul adecvat, condiţiile optime dezvoltării creativităţii.
Pentru educarea spiritului creativ se pot face multe lucruri la şcoală. Trebuie modificat însă foarte
mult modul de gândire şi stilul de lucru în clasă, cristalizate timp îndelungat în învăţământul tradiţional,
prea puţin preocupat de această latură a personalităţii, dar care capătă în zilele noastre o valoare tot mai
mare.
Dezvoltarea creativităţii, formarea gândirii se realizează în procesul participării active, cu efort
propriu la soluţionarea unor situaţii, probleme noi.Guilford evidenţiase posibilitatea ca întregul sistem
educativ să-şi îndrepte atenţia spre educarea creativităţii. Instruirea trebuie realizată în direcţia formării
gândirii independente, a formulării juste a problemelor, a căutării unor răspunsuri interdisciplinare,
stimulării curiozităţii, deschizându-se drum liber originalităţii.
Transformarea esenţială în câmpul educaţiei trebuie să înceapă cu educatorul. Un rol important îl
are personalitatea creativă a educatorilor de a concepe strategii de antrenare a creativităţii elevilor prin
utilizarea unor metode moderne specifice învăţământului formativ. Organizarea rigidă a sarcinilor de
învăţare sau desfăşurarea lor sub impulsul „inspiraţiei de moment” a educatorului, solicitarea repetitivă a
aceloraşi scheme cognitive conduc, în timp, la blocarea spontaneităţii, iniţiativei, creativităţii elevilor.
Atitudinea autoritară, despotică creează blocaje afective, copiii neîndrăznind să pună întrebări,
temându-se de eşec, de ironii. Autoritatea profesorului nu trebuie să se bazeze pe constrângere, ci pe
competenţa profesională, pe obiectivitate şi ţinută ireproşabilă. Cadrul didactic trebuie să fie apropiat de
elevi, îngăduitor în limitele fireşti, să încurajeze imaginaţia. E nevoie de un climat democratic, destins,
prietenos pentru ca şcolarii să-şi manifeste nestingheriţi spontaneitatea şi curiozitatea. Profesorul trebuie
să depisteze şcolarii cu potenţialităţi creative superioare, să le asigure posibilităţi speciale de dezvoltare a
capacităţilor lor, dar este dator să cultive disponibilităţi imaginative ale întregii clase, folosind metode
adecvate acestui obiectiv didactic major.
Cadrul didactic trebuie să devină un model de educaţie şi conduită creativă pentru elevi,
„coordonator al activităţii de învăţare”, „specialist în metode de învăţare”, „consultant în educaţie”, deci
un orientator şi coordonator al învăţării şi nu va împărţi doar cunoştinţe în forma rezumată. Menirea lui
este de a fi un meditator între copil şi lume, între elev şi conţinutul învăţării, el trebuie să gândească, să
proiecteze şi să realizeze activităţi de predare-învăţare, astfel încât să stimuleze gândirea, inteligenţa,
imaginaţia copilului, implicarea lui activă. Este necesar ca educatorul să fie un model de gândire şi de
comportament creativ, dar acest lucru presupune existenţa în structura personalităţii sale a aptitudinilor
pedagogice şi a unor atitudini creative faţă de profesie şi societate.
Creativitatea, disponibilitatea subiectului de a căuta şi produce valori noi, originale pentru sine şi
societate poate fi dezvoltată adecvat în procesul instructiv-educativ prin:
 promovarea spontaneităţii, libertăţii de expresie şi acţiune;
 folosirea de situaţii problematice;
 folosirea strategiilor divergente şi euristice;
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 statornicirea unui climat, atmosfere favorabile manifestării opiniilor personale şi
discuţiilor interpersonale;
 încurajarea, promovarea şi aprecierea responsabilă a eforturilor şi realizărilor originale
ale elevilor;
 folosirea unei învăţări cognitive şi creative;
 conştientizarea şi eliminarea blocajelor creativităţii (culturale – conformismul,
metodologice – rigiditatea algoritmilor);
 utilizarea unor metode şi procedee specifice de dezvoltare a creativităţii.
Gestionarea optimă a resurselor, crearea unor situaţii de învăţare cu sporită valoare formativă,
utilizarea metodelor şi procedeelor didactice interactive, realizarea unor corelaţii interdisciplinare,
stabilirea tipurilor de interacţiune didactică capabile să promoveze manifestarea liberă a potenţialului
psihic în învăţare, realizarea unei evaluări cu efecte formative constituie tot atâtea direcţii de exersare a
dispoziţiilor creative ale elevilor.
Rolul şcolii în dezvoltarea creativităţii este unul primordial, deoarece prin activitatea instructiv –
educativă copilul îşi poate însuşi atât competenţe de bază, dar îşi dezvoltă mai ales gândirea, intelectul,
creativitatea, care vor contribui hotărâtor la formarea unei personalităţi armonioase, capabilă să-şi
îndeplinească eficient viitorul rol sau viitoarele roluri sociale.
Bibliografie:
Gârboveanu Maria „Stimularea creativităţii elevilor în procesul de colaboratorii, învăţământ”, Ed.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
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„Sufletul” – liantul spre împlinirea profesională
Prof. înv. primar Camelia MAFTEI
Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana
Moto: „Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mi șcă în armonie cu mințile
elevilor săi, trăind împreună dificultățile și victoriile intelectuale deopotrivă.” (J. Dewey)
După cum afirma marele pedagog Comenius: „nu există o altă misiune mai nobilă sub soare decât
cea de educator”. Educatorul este un grădinar iscusit care continuă plimbarea copiilor prin grădina de
cuvinte, oferindu-le coloritul și mireasma florilor, urmând ca la sfârșitul drumului să-i atingă cu o baghetă
magică și să-i transforme în oameni capabili să-și scrie propria poveste.
Învățătorul este personalitatea care deschide copilului orizontul cunoașterii, acestui bobo c pe care
trebuie să-l transformăm în floare, pentru a culege roadele mai târziu. La intrarea în școală elevii nu
știu nici să citească, nici să scrie, nici să socotească. Prin munca metodică și perseverentă a
învățătorului aceștia ajung să aibă un orizont larg de cunoștințe despre natură și societate. El
este un model pentru vârsta școlară mică, pe care aceștia îl urmează întrutotul, dar pentru aceasta trebuie
să fie un om integru, cu o bună pregătire de specialitate, să iubească copiii și să fie capabil să emane
căldură sufletească. Totodată modestia, stăpânirea de sine, cinstea, fermitatea, consecvența, exigența față
de propria persoană sunt alte calități pentru a deveni model pentru elevii săi. Implicarea cu pasiune și
dăruire în educarea elevilor, luminându-le calea spre o viață de calitate reprezintă un pas către acest
ideal.
Rețeta succesului în carieră: pregătire profesională pusă la dospit vreme de o viață, amestecată cu
câte un pachețel de „respect”, „răbdare”, „toleranță”, o fiolă esență de „iu bire de copii”, omogenizată cu
„frânturi de suflet”, o pulbere de „ambiție”, feliuțe de „bun simț” cu aromă de „perseverență”, stropită din
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belșug cu „muncă” și glazură de „vocație”. „Sufletul” este liantul acestor ingrediente care netezesc
drumul spre împlinirea profesională.
În concluzie „Ca să poți povesti sau cânta copiilor, trebuie să -i iubești, să cauți și să pricepi firea
și lumea aparte în care trăiesc, să știi să cobori până la nivelul personalității lor. Trebuie să iei parte
împreună cu dânșii la toate manifestările sufletești; într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate
de copil.” George Coșbuc

Exerciţii de socializare în sala de clasă
Înv. Ionela MĂGIRESCU
Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Clasa este un colectiv cu caracteristici proprii, izvorâte din activitatea dominantă (învăţarea), din
particularităţile specifice vârstei elevilor, din relaţiile cu persoane adulte(cadre didactice) investite cu
atribuţii speciale în această direcţie; reprezintă un grup social cu un înalt grad de instruire, de socializare,
de dezvoltare şi formare a personalităţii elevilor.
Normele de funcţionare ale clasei de elevi (conformare, aprobare, adaptare, cooperare, competiţie)
vizează :
- pregătirea procesului de integrare psihosocială;
- orientarea relaţiilor din interiorul grupului în direcţia dobândirii coeziunii colectivului de elevi;
- reglementarea relaţiilor interindividuale raportate la oglinda socială a grupului;
- dezvoltarea, dobândirea şi valorizarea unor competenţe.
În învăţământul românesc sunt clase de elevi cu nivel de instruire diferit. Întrebarea firească este:
Ce rost are să divizăm grupele, când ne putem folosi de aceste diferenţe în favoarea elevilor?
Prima etapă pe care ar trebui să o parcurgem în acest sens ar fi aceea de a-i face pe copii să se
cunoască foarte bine, să accepte diferenţele dintre ei şi să comunice eficient.
Vă propun câteva exerciţii prin care se pot atinge aceste obiective:
,,Spune-mi numele”-exerciţiu folosit la început de an şcolar, pentru familiarizarea cu prenumele
colegilor. Fiecare copil îşi spune prenumele şi rosteşte toate prenumele care s-au spus până ce s-a ajuns la
el: Costel...Theodor...Ionela...Jenifer...
,,Ce s-a schimbat, partenere?”-exerciţiu folosit în cadrul întâlnirii de dimineaţă, mai ales la clasele
simultane, înainte de intrarea în activitatea propriu-zisă.
Se cere fiecărui elev să-şi aleagă un partener (de alt nivel de vârstă), pe care să-l cunoască cât de
cât, măcar din punct de vedere fizic. Se formează astfel două echipe. Una dintre echipe părăseşte pentru 3
minute sala de clasă, timp în care cealaltă echipă schimbă măcar un lucru la înfăţişarea membrilor.
Coechipierii se întorc şi încearcă să recunoască schimbările. Se inversează rolurile. Câştigă echipa care a
ghicit cele mai multe transformări.
,,Adevărat sau fals”-exerciţiu folosit pe la mijlocul semestrului I, după ce elevii au început să se
cunoască mai bine. Fiecare copil scrie patru lucruri despre el, dintre care unul este fals. Se citesc pe rând
listele şi colectivul încearcă să ghicească ce este fals în declaraţia colegilor.
,,Ghici ce-mi place!”-exerciţiu folosit după ce elevii au început să se cunoască mai bine.
Fiecare elev scrie pe o foaie ce-l diferenţiază de ceilalţi colegi. Se amestecă biletele. Se citesc de către
învăţător sau de către copii. Elevii îşi recunosc colegul după indicaţiile de pe fiecare bileţel.
,,Cunoaşte-te pe tine prin intermediul celorlalţi”-exerciţiu de intercunoaştere.
Fiecare copil va avea prinsă pe spate o foaie. Timp de şase minute, toţi participanţii se deplasează
prin sala de clasă, scriind un cuvânt sau o expresie pozitivă despre colegul în cauză. La sfârşitul jocului se
desprind foile de pe care se citesc caracterizări ,,sincere”.
,,Cum sunt eu?”-exerciţiu de intercunoaştere.
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Pe o coală de hârtie sunt scrise anumite caracteristici ale tuturor copiilor din colectiv. Fiecare
trebuie să treacă pe la colegi şi să ia semnături pentru însuşirile pe care aceştia consideră că le are.
,,Ce mă reprezintă”-exerciţiu de intercunoaştere.
Li se cere elevilor să-şi scrie numele în partea de sus a ecusonului şi să deseneze trei simboluri
care să-i reprezinte. Se poate imagina chiar un ,,blazon”. Fiecare trebuie să-şi explice desenele.
,,Un alt fel de poveste”-exerciţiu folosit pentru dezvoltarea comunicării.
Un elev povesteşte ceva, timp de 1 minut (se foloseşte clopoţelul). Alt coleg spune aceeaşi poveste,
exagerând însă.
,,Cartonaşul buclucaş”-exerciţiu folosit pentru dezvoltarea comunicării.
Conducătorul jocului prezintă colegilor un cartonaş care va circula pe la fiecare, sub formă de
ştafetă. La o bătaie din palme, cartonaşul se opreşte la cel care îl are în mână. Acesta trebuie să spună o
frază despre el, o ghicitoare, un proverb sau orice altceva doreşte.
,,Vorbeşte despre...”-exerciţiu folosit pentru dezvoltarea comunicării.
Se anunţă o temă. Elevii stau în cerc. Se pasează o minge de la unul la altul, în mod aleator. Copilul
care prinde mingea trebuie să spună ceva legat de respectiva temă.(asemănător cu metoda R.A.I.)
,,Nu-i aşa că...?”-exerciţiu folosit pentru sudarea colectivului de elevi.
Fiecare copil primeşte o coală care conţine o serie de întrebări uşoare, legate de interesele
colectivului. El trebuie să găsească pe altcineva care să răspundă afirmativ la una din întrebări, pâna când
epuizează toată lista. Cine termină primul este declarat câştigător.
,,Uită-te la mine!”-exerciţiu folosit pentru sudarea colectivului de elevi.
Se formează două grupuri mixte, care se aşază faţă în faţă. Se aleg partenerii în diagonală. Fiecare
trebuie să se îndrepte spre celălalt, fără să piardă contactul vizual, să râdă sau să schiţeze ceva.
,,Forme geometrice”-exerciţiu folosit pentru sudarea colectivului de elevi.
Elevii se vor împărţi în echipe mixte. Legaţi la ochi, se vor ţine de o sfoară. Fiecare grup va lua
forma unei figuri geometrice. Câştigă grupul care este cel mai aproape de adevăr.
,, Şiragul perlelor’’
Copiii stau în cerc unul lângă altul, fără contact corporal. Învăţătoarea aşază mâna dreaptă pe
umărul copilului din dreapta ei, apoi spune: "Am descoperit o perlă! Ea se numeşte Maya.”. Maya, la
rândul ei, continuă jocul până ce se formează un şirag de perle. Se concluzionează : suntem unici, ca şi
perlele, împreună formăm un şirag, un colectiv.
Variantă: Pentu ca valoarea perlelor să crească, după atingerea şi rostirea prenumelui celui din
dreapta, copiii spun şi o însuşire a celui atins: „Am descoperit o perlă, ea se numeşte Maya şi este harnică
(politicoasă, prietenoasă, veselă, tristă sau are părul scurt, ochii verzi, este înaltă).
Exerciţii de comunicare nonverbală. În aceste jocuri, copiii sunt puşi în situaţia de a comunica
cu ajutorul expresiilor feţei, prin gesturi şi mişcări ale corpului. Ele dezvoltă relaţiile de cooperare între
şcolari, atenţia şi creativitatea. Copiii trebuie să-şi observe colegii, să se transpună in situaţia lor, să
înţeleagă comunicarea nonverbală şi să manifeste reacţii adecvate la solicitări .
Toate aceste jocuri şi exerciţii favorizează cooperarea, acceptarea, constituind o posibilitate
excelentă cale de acomodare reciprocă.
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Aptitudinea matematică - Turnurile din Hanoi
Prof.înv.primar Alina MAREŞ
Şcoala Gimnazială Nr.10 Bacău
Personalitatea defineşte complexitatea omului ca întreg, exprimă unitatea bio-psiho-socială a
omului ca purtător al funcţiilor episistemice, pragmatice şi axiologice. În ceea ce priveşte structura
personalităţii, se poate afirma că există trei componente: temperamentul, caracterul şi aptitudinile.
Temperamentul este „sistemul dinamico-energetic al personalităţii”. (G.Dumitriu, 2004, p. 48),
iar caracterul este „o structură complexă de atitudini, motive şi însuşiri care pune în lumină conţinutul
reacţiilor persoanei, ce urmăreşte ea, ce va face într-o anumită situaţie”. ( G. Dumitriu, 2004, p. 52).
„Aptitudinile sunt întotdeauna un rezultat al dezvoltării, un <aliaj> între elementul înnăscut şi cel
dobândit prin experienţă în sens larg. Aptitudinile se dezvoltă prin activitate, învăţare şi antrenament.”( G.
Dumitriu, 2004, p. 51- 52).
Aptitudinea matematică reprezintă o structură relativ unitară şi distinctă, constituită din mai
mulţi factori specifici, a căror pondere variază în funcţie de conţinutul sarcinii şi etapele de rezolvare a
acesteia. Nivelul de dezvoltare şi specificul structurii aptitudinilor matematice la fiecare individ şi în
fiecare etapă a evoluţiei lui sunt în funcţie atât de calitatea factorilor implicaţi, cât şi de modul concret în
care se realizează interacţiunea lor.
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Pentru verificarea aptitudinii matematice se pot utiliza probe ca: Serii de numere
Cuburile Kohs sau Rotire de cuburi; Matricile progresive Raven; Ghici numărul; Balanţa fructelor în
depozit; Numărare figuri geometrice; Probleme de logică matematică; Turnurile din Hanoi.
Testul Turnurile din Hanoi (uneori numit turnul din Brahma) a fost inventat de matematicianul
francez Edouard Lucas, în 1883. El s-a inspirat din legenda unui templu hindus care folosea un astfel de
joc pentru disciplina mentală a tinerilor călugări.
Legenda spune că într-un templu din Benares (India), preoţii lucrează încontinuu, mutând discuri
de aur de pe un ac de diamant pe altul. Atunci când lumea a fost creată, preoţilor din Benares le-au fost
dăruite 3 ace de diamant şi 64 discuri de aur. Preoţilor li s-a poruncit să depună pe unul din ace toate
discurile, în ordine descrescătoare apoi să mute întregul turn astfel format pe unul din celelalte două ace,
mutând câte un disc odată şi fără a pune un disc mai mare peste un disc mai mic. Tot legenda spune că,
Dumnezeu a zis : « Când veţi termina de mutat toate discurile de pe un turn pe altul, fără a pune un disc
mai mare peste un disc mai mic, atunci lumea se va sfârşi ! »
Dacă preoţii ar lucra zi şi noapte, făcând o mutare în fiecare secundă, le-ar lua mai mult de 580
miliarde de ani, pentru a termina mutarea turnului format din 64 de discuri. Pentru cele 64 de discuri sunt
necesare 18.446.744.073.709.551.615 mutări şi pot fi realizate în 580.000.000.000 ani.
Turnurile din Hanoi este o probă utilizată pentru cunoaşterea unor caracteristici aptitudinale ca:
orientarea în sarcină /problemă, rapiditatea şi trăinicia învăţării prin încercare şi eroare, receptivitatea la
ajutor extern, flexibilitatea gândirii, generalizarea unor scheme de rezolvare, interesul şi atracţia pentru
problematic, perseverenţa în rezolvarea unor sarcini dificile.
Regulile testului: În cele 3 (trei) turnuri „de aur” care au în vârf un număr de n discuri de
diamant. Fiecare disc are propria sa dimensiune (dimensiunile - diametrele - fiind diferite între ele) şi ele
sunt plasate iniţial pe un singur turn, de jos în sus în ordinea descrescătoare a diametrelor (discul cu
diametrul maxim găsindu-se la bază). Se cere să se deplaseze cele n discuri de pe turnul iniţial pe un altul
(folosind - eventual - ca suport intermediar şi pe cel de-al treilea).
Mutarea discurilor trebuie făcută într-un număr succesiv de paşi, la fiecare pas mutându-se un
singur disc de pe un turn pe altul.Se mută întotdeauna discul din vârf (adică cel care are diametrul minim
de pe turnul respectiv). Nu se poate aşeza un disc cu diametrul mai mare peste unul cu diametrul mai mic.
Pentru situaţia cu trei discuri, există un număr minim de 7 mutări.
Poziţia iniţială

Pasul 1
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Pasul 3

Pasul 4

Pasul 5

Pasul 6
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Pasul 7
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“Procesul educaţiei intelectuale”, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
“Teoria şi metodologia instruirii”,
Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti
“Psihopedagogie”, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti
“Evaluarea performanţelor şcolare”,
Ed. Aldin, Bucureşti
“Psihologie”, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti

Avantajele centrării curriculumului pe competenţe didactice
Prof. înv. primar Titiana MAREŞ
Şcoala Gimnazială Solonţ
Îmi imaginez un sistem educaţional ce recunoaşte că învăţarea este firească, că a-ţi place să
înveţi este normal şi că învăţarea autentică înseamnă învăţare pasionată. Un curriculum şcolar ce
apreciază întrebările mai mult decât răspunsurile… creativitatea mai mult decât reproducerea
informaţiilor… individualitatea mai mult decât conformismul… şi excelenţa mai mult decât realizările
standard.
(Tom Peters)
Într-o accepţiune largă, conceptul de competenţă poate fi definit ca fiind capacitatea unei
persoane de a mobiliza un ansamblu integrat de resurse cognitive, afective, gestuale ,etc. pentru a realiza
o serie de sarcini sau de situaţii problemă.
În termeni pedagogici, competenţa este capacitatea elevului de a mobiliza un ansambluintegrat
de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi valori pentru a realiza familii de sarcini de învăţare.Competenţa este
un potenţial care trebuie probat/demonstrat de elev în situaţii concrete.
Invaţarea centrată pe dezvoltarea competenţelor nu este o metodă de predare, ci o abordare de
predare extinsă. Poate presupune o gamă largă de metode, iar unele dintre acestea pot îmbrăca forma
predării tradiţionale.
Aspectul esenţial este că pune accentul în principal pe satisfacerea nevoilor elevului.
Rolul elevilor
· o mai mare autonomie
· responsabilitatea elevilor
· să devină manipulatori activi de cunoştinţe
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Rolul profesorilor
· instructor, ghid, îndrumătorul care te acompaniază, mentor, sfătuitor, consultant, transmiţător de
cunoştinţe, cel care face lucrurile posibile pentru tine, formator, supraveghetor, diriginte, coordonator,
cercetător critic, broker de cunoştinţe, model…. facilitator, colaborator.
Învăţarea tradiţională
Invatarea bazata pe dezvoltarea competentelor
Instruire centrată pe professor
Instruire centrată pe elev
Predare de informaţii
Schimb de informaţii
Factuală, bazată pe cunoştinţe
Gândire critică, luare de decizii bine informată
Predare bazată pe disciplinele tradiţionale
Mai holistică, abordare în funcţie de nevoi
Elevii primesc informaţii
Elevii pun întrebări şi rezolvă problem
Organizare formală în sala de clasă
Aranjamente flexibile, schimbătoare
Accentul pe învăţare în vederea amintirii
Accentul pe înţelegere/aplicare
Evaluarea în mare parte prin examene
Diversitate de evaluări
Învăţare pasivă
Învăţare activă, exploratoare, bazată pe cercetare
Răspuns ca reacţie
Acţiune interactivă, planificată
Un singur mijloc media
Multimedia
Muncă individuală
Muncă în colaborare
Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 prevede: „Curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi
gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe cheie care determină profilul de formare a elevului:
a) competenţa de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale;
b) competenţe de comunicare în limbi străine;
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere;
e) competenţe sociale şi civice;
f) competenţe antreprenoriale;
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
h) competenţa de a învăţa să înveţi.”
Avantaje ale curriculum-ului centrat pe competenţe:
 răspunde exigenţelor pieţei muncii, deoarece asigură pregătirea absolvenţilor pentru viaţa
socială şi profesională;
 instruirea este orientată către rezultatele finale;
 se lucrează în echipă pentru actualizarea ofertei educaţionale;
 oferta educaţională câştigă în structuralitate, funcţionalitate şi actualizare, răspunzând
cerinţelor profesionale;
 elevii sunt implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi de autoevaluare a competenţelor;
 permite valorificarea întregii experienţe didactice a profesorului şi posibilitatea estimării
performanţelor elevilor;
 asigură flexibilitatea parcursului educaţional prin organizarea sistemuli modular, sistem care
 debutează şi se finalizează cu evaluarea competenţelor, este orientat către cel care învaţă,
respectiv către disponibilităţile sale, urmând să le pună mai bine în valoare;
 poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice;
 la modulele parcurse pot fi adăugate altele noi pentru formarea continuă, ceea ce răspunde
imperativului educaţiei permanente;
 profesorii dobândesc competenţe de proiectare didactică în baza modelului centrat pe
rezultate – reconstruiesc oferta de curs din perspectiva competenţelor intenţionate, stabilesc
 nivelurile de complexitate ale competenţelor, asociază teme suport care susţin şi asigură
formarea competenţelor, creează situaţii practice de învăţare implicând activ clasa, stabilesc
 criterii de evaluare privind dobândirea competenţei, evaluează elevii într-un mod complex,
precum şi oferta educaţională;
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 elevii au reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului (teoretic şi practic) de dobândire a
acestora. Prin evaluarea pe criterii şi indicatori de performanţă, fiecare elev înţelege cum
este evaluat şi de ce are nevoie pentru câştigarea/dobândirea competenţei.
În învăţământul bazat pe competenţe, instruirea este orientată către rezultatele finale, elevii fiind
implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi de autoevaluare a competenţelor. Astfel elevii au
reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului (teoretic şi practic) de dobândire a acestora. Prin evaluarea
pe criterii şi indicatori de performanţă, fiecare elev înţelege cum este evaluat şi de ce are nevoie pentru
câştigarea/dobândirea competenţei.

Temele pentru acasă – argumente pro şi contra
Înv. Ana-Maria MARIN
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
Temele reprezintă, pentru copii, un mijloc de a-şi „consolida” cunoştinţele dobândite la şcoală, iar
pentru părinţi, un mod concret de a se implica în procesul educaţional. Elevii trebuie să înţeleagă de ce
primesc teme pentru acasă: ca să îşi „fixeze” informaţiile primite la ore, să se pregătească pentru zilele
următoare de şcoală, să aibă „motiv” de a recurge la surse de informare suplimentare:dicţionare, cărţi,
enciclopedii, internet, etc. În acelaşi timp, temele îi ajută pe copii să devină mai încrezători în capacitatea
lor de decizie, să dorească să s informeze, dar şi să devină mai disciplinaţi, să îşi planifice timpul şi să
respect „termenele limită”.
Necesitatea temelor pentru acasă este discutabilă, existând păreri pro şi contra. Astfel, asociaţiile
profesorilor şi învăţătorilor din Marea Britanie au cerut interzicerea temelor pentru elevii din ciclul
primar. O moţiune din partea Asociaţiei Învăţătorilor şi Profesorilor din Marea Britanie a cerut chiar şi
instituirea uni Comisii Regal care ar trebui să ancheteze de ce sunt copii nefericiţi la şcoală.
Argumente pro:
Ajută la însuşirea noţiunilor redate în orele de curs
Temele pentru acasă conţin elemente învăţate de elevi în ziua respectivă şi sunt impuse tocmai
pentru o mai bună înţelegere a noţiunilor. Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea teoretică într-o
problemă de ordin practic. Astfel, partea teoretică va fi înţeleasă şi învăţată mai uşor şi nu în mod
mecanic. Acest lucru îi va fi viitorul membru al societăţii de un real folos pentru că va reţine noţiunile
învăţate pe o perioadă mai lungă de timp şi va putea apela la acestea oricând va avea nevoie.
Temele pentru acasă reprezintă un mod eficient pentru elev de a-şi petrece timpul liber
Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o creştere a nivelului de inteligenţă a acestuia,
ceea ce va duce la obţinerea de rezultate mai bune în şcoală şi în viaţă. Tot în acest fel copilul va căpăta
mai multă încredere în modul său de a raţiona. De asemenea, impunerea temelor pentru acasă reprezintă o
modalitate satisfăcătoare de a-l împiedica pe copil să se implice în alte activităţi care s-ar putea să un fie
benefice pentru educaţia lui.
Argumente contra :
Temele pentru acasă nu reprezintă o modalitate eficientă de educare a copiilor.
Temele pentru acasă sunt ineficiente în contextul în care, acasă, copilul este înconjurat de
numeroase tentaţii (de ex. calculatorul, televizorul, etc.). Pe lângă acest lucru, părinţii sunt prea ocupaţi
pentru a-şi supraveghea în permanenţă odraslele. Având în vedere aceste două elemente, oricât de bine
intenţionate ar fi temele, atâta timp cât elevul le rezolvă uitându-se la televizor, acestea nu îşi îndeplinesc
scopul pentru care a fost impuse.
Elevul poate demonstra însuşirea cunoştinţelor în clasă.
Orice aplicaţie care poate fi dată ca temă pentru acasă poate fi redefinită pentru a fi lucrată în clasă.
Distincţia şcoală – acasă este similară pentru elev cu cea muncă – timp liber. De altfel, dacă şcoala îl
pregăteşte pe elev pentru viaţă, aşa ar şi trebui să fie. Tot ceea ce elevul are de demonstra va trebui să se
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petreacă la locul de învăţare. Odată ce se află în afara cadrului formal, va fi dificil pentru elev să ia în
serios sarcina de lucru care i-a fost trasată. Mai mult, toate instrumentele d lucru de la şcoală pe car le
asociază cu învăţatul nu vor fi regăsite acasă. Este preferabil aşadar ca activităţile de verificare a
deprinderilor şi cunoştinţelor învăţate să se petreacă în clasă.
De ce la dau învăţătorii teme elevilor?
- pentru a revedea şi a înţelege mai bine ceea ce s-a discutat în clasă
- pentru a-şi însuşi mai rapid informaţiile predate la şcoală
- pentru a înţelege ce se va discuta în ziua următoare la ore
- pentru a se obişnui de mici să consulte diferite resurse precum cărţile din bibliotecă,
enciclopediile, dicţionarele
- pentru a explora subiectul mai amănunţit faţă de ce face la şcoală în timpul unei ore de curs
Temele pentru acasă reprezintă o verigă importantă în procesul instructiv educativ, momentul în
care se consolidează cunoştinţele, se clarifică unele aspecte care nu au fost pe deplin înţelese, Copilul are
posibilitatea să lucreze singur, „să arate ce poate’, să ia hotărâri, să găsească soluţii, să dovedească faptul
că est responsabil.
Temele îl ajută pe copil să-şi dezvolte aptitudini şi obiceiuri pozitive. Elevul învaţă să lucreze
independent; el este nevoit să se autodisciplineze şi să-şi asume responsabilitatea de a se prezenta la
scoală cu tema făcută şi lecţia învăţată. În acest punct copilul se confruntă pentru prima dată în viaţă cu
programarea timpului şi cu întâlnirea unui termen limită. În general, este bine ca temele să fie privite ca o
experienţă benefică, iar copiii trebuie să fie încurajaţi să înveţe.
Constituind o prelungire firească a activităţii desfăşurate de învăţător în clasă, temele pentru acasă
fac parte din structura lecţiei. Ele trebuie să realizeze următoarele sarcini:
- să devină un mijloc de consolidare şi aprofundare a cunoştinţelor dobândite în lecţie;
- să favorizeze formarea priceperilor şi deprinderilor;
- să stimuleze capacităţile intelectuale, creativitatea elevilor;
- să cultive interesul pentru studii;
- să formeze deprinderi de muncă independentă şi de autocontrol;
- să educe la elevi atenţia, ordinea şi punctualitatea, perseverenţa şi capacitatea de a învinge
dificultăţile;
- să permită o evaluare adecvată în raport cu obiectivele stabilite.

Conflict și mediere – realitate și necesitate
Prof. înv. primar Gabriela MELINCIANU
Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău
Dintotdeauna au existat conflicte școlare și e unanim acceptat, că ele vor fi în continuare o temă ce
va genera subiecte de dezbatere publică. Fiecare dintre noi își aduce aminte de un mic sau mare conflict al
unui coleg cu altul, de o dispută cu un profesor, de o reacție mai acidă față de o normă școlară. Așadar,
într-o colectivitate umană trebuie să acceptăm conflictele ca fiind absolut normale, iar rezolvarea lor
trebuie să fie un proces de grup, întrucât orice grup uman cuprinde membri cu personalităţi diferite, cu
motivaţii diferite, cu un potenţial de muncă şi creaţie care variază în limite foarte largi.
Clasa de elevi este un grup social în care elevii, prin intermediul relațiilor interpersonale, comunică
între ei, se percep reciproc, se atrag sau se resping. Relațiile de atracție - indiferență - respingere se pot
schimba în timp, în funcție de contextele create. La nivelul clasei de elevi, întâlnim interacțiuni - tip
cooperare, competiție, conflict etc. În orice școală există consilier școlar, orice clasă are un diriginte care
organizează și observă modul în care elevii din colectiv desfașoară diverse activități.
Consilierea și managementul conflictelor presupune noi modele de activitate din partea
profesorilor, noi cerințe de abordare a divergențelor din partea tuturor celor implicați în interrelaționare,
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noi modele de comportament din partea elevilor obiectivate de diferențe la nivel individual ce duc la ”o
goană” a schimbării, la o așa numită ”criza de timp” datorată, în mare parte, tyransformării permanente a
societății în care trăim care ne forțează să ținem pasul cu ea. Cu toate acestea, putem să conviețuim și să
colaborăm fără a ne răni, a ne jigni, a profita de neatenția sau imposibilitatea oamenilor de lângă
noi, putem să colaborăm, să ajutăm și să fim ajutați de cei lângă noi.
Oportunităţile educaţionale care înarmează elevii cu abilități și instrumente ne cesare a se confrunta
constructiv cu conflictele interpersonale, cu diferenţele culturale şi violenţa existentă în societatea noastră
sunt adesea absente/insuficiente din experienţa şcolară zilnică, elevii fiind vulnerabili în faţa efectelor
violenţei, dar și flexibili şi abordabili.
Medierea conflictelor școlare se impune acolo unde conflictele iau o amploare deosebită și
degenerează în alte conflicte. În micile neînțelegeri de zi cu zi „mediatorul de serviciu” este fiecare
profesor ori diriginte. Pe lângă funcția reparatorie pe care o are medierea școlară, funcția preventivă
devine mai consistentă în medierea unui conflict școlar. La nivel primar, gimnazial, dar și liceal, puterea
exemplului pentru elevi este foarte mare. Încetarea conflictului școlar printr-o soluționare pe cale
amiabilă și pașnică în cadrul unui proces de mediere are un ecou răsunător printre colegii părților
conflictului, dar și în întreaga instituție de învățământ. O reușită a medierii în astfel de conflicte aduce
elevii în terenul cooperării, înțelegerii, comunicării, relaționării, dialogului, constituind un exemplu
veritabil de colegialitate și conviețuire în timpul petrecut la școală.
O cultură civică care înglobează metode practice de soluționare amiabilă, pașnică și benefică a
conflictelor, este cultura civică a unei societăți sănătoase, moderne și prospere. O astfel de cultură trebuie
implementată în educația timpurie a viitorilor cetățeni, pentru ca ei să cunoască ce înseamnă conflict, în
ce constă un proces de mediere, ce beneficii în relația lor cu alții aduce soluționarea amiabilă a unei
dispute, să cunoască încă din timpul școlii beneficiile dialogului, comunicării deschise, găsirii și alegerii
propriei soluții în conflictele proprii.
Apare atunci întrebarea: Ce poate face fiecare părinte pentru a-i oferi celui mic o educaţie aleasă şi
cum îi poate cunoaşte nevoile spre a-i corecta comportamentul greşit? Specialiştii în parenting şi
psihologii susţin că nu este atât de greu să rămână conectaţi cu cei mici, mai ales când aceştia nu au ajuns
încă la vârsta adolescenţei. Încă de la grădiniţă pot vedea cu ce nevoi se confruntă copilul şi care sunt
direcţiile pe care trebuie să se orienteze pentru a veni în sprijinul lui. Răsfăţul apare de obicei atunci când
copilul nu are o limită. Acei copii care dezvoltă sindromul “prinţi şi prinţese” nu vor împărţi jucăriile cu
alţi copii. Mai mult, nu vor spune vreodată “te rog”, “mulţumesc”, “iartă-mă” şi nu vor învăţa să
iubească sincer. Din dorinţa de a-i proteja şi de a-i ajuta pe cei mici, atât părinţii cât şi societatea
contribuie la apariţia unor manifestări care le pot afecta viaţa de adult. În momentul în care copiii sau
tinerii conştientizează că lumea în care există nu este deloc asemănătoare cu cea din poveşti, trăiesc
adevărate drame interioare, deoarece societatea impune reguli, mai mult sau mai puțin acceptate, care
conduc la apariția unor probleme: comportamente delicvente, depresii, anxietăţi, dezechilibre psihice.
Specialiștii spun că există metode prin care ne putem preveni copiii să dezvolte aceste manifestări, să
trăiască dezamăgiri pe parcurs, învăţându-i de mici că fericirea nu constă în a primi, ci în a oferi.
Elevii trebuie să înţeleagă că, pe de o parte, în soluţionarea conflictelor nu întotdeauna cei mai tari
sau puternici obţin câştigul, iar, pe de altă parte, că aceştia pot soluţiona un conflict pe alte căi decât pe
cele care implică puterea. Pentru a fi pregătiți atunci când sunt implicați într -un conflict, elevii trebuie să
fie conștienți de anumite coordonate ale conflictelor. Conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau
negative. Abordat printr-o gândire pozitivă, poate avea rezultate creative, poate fi o forță pozitivă pentru
creștere personală și schimbare socială. Abordat printr-o gândire negativă, conflictul poate îmbrăca
forme distructive atât din punct de vedere emoțional, spiritual și fizic. Conflictul ajută la sănătatea
mentală și individuală, la descoperirea propriilor valori și credințe, putând fi și o sursă de maturizare.
Managementul conflictelor pot fi învățat. Prin practică, putem îmbunătăți comunicarea, negocierea și
medierea conflictelor.
Prin urmare:
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• Conflictul nu este o forţă destructivă, ci una care poate duce la progres sau îmbunătăţirea unor
situaţii din viaţă. Conflictul poate fi folosit ca o nouă perspectivă, o oportunitate de învățare.
• Soluţionarea conflictelor este influenţată de modul în care fiecare persoană a văzut anterior că acestea
se pot soluţiona: în familie, în şcoală, în spațiul public.
• Conflictele nesoluţionate aduc multe emoţii negative. Se impune ca orice conflict să fie rezolvat,
având în vedere următoarele condiţii: a) părţile să dorească acest lucru; b) păr țile să posede un set de
cunoştinţe şi abilităţi despre mediere/negociere.
• Nu toate conflictele pot fi supuse soluţionării prin intermediul medierii indiferent de tehnicile
aplicate în cadrul medierii.
Prevenţia primară
Cercetările arată, că odată ce a fost activat, comportamentul problematic se extinde adesea pe toată
durata vieţii. Prioritare ar trebui să fie intervenţiile în viaţa copiilor, în familie şi în şcoală, dintre care
enumerăm:
• Prevenirea rupturilor în sentimentul de apartenenţă
• Autodisciplina
• Învăţarea rezolvării conflictelor
Intervenţia preventivă
Prevenția presupune identificarea elevilor cu tendinţe ridicate spre violenţă încă din primii ani de
şcoală, spre a oferi o varietate de experienţe eficiente, pozitive în cadrul şcolii, acasă şi în comunitate.
Există intervenţii validate de cercetători care ar trebui să facă parte dintr-un sistem logic de reducere a
delicvenţei şi a comportamentului autodistructiv, precum:
• Consilierea copiilor cu risc
• Consilierea şi pregătirea părinţilor
• Contracararea intimidării în şcoală
• Diminuarea pedepselor
• Restaurarea legăturilor sociale
• Sprijinirea ataşamentului
• Sprijinirea sentimentului de realizare
• Sprijinirea autonomiei
• Recompensa şi pedeapsa
• Cercul învățării
Să înveţi să utilizezi abilităţi şi strategii de rezolvare a conflictului este un proces care se desfăşoară
toată viaţa. Există întotdeauna ceva în plus de învăţat şi internalizat. Învăţarea este circulară, trecând prin
cele patru stadii ale Cercului învăţării, de la inconștient și conștient neîndemânatic la conștient și
inconștient îndemânatic.
Existența unui program educaţional de rezolvare a conflictelor include practica în construirea
abilităţilor de bază dar şi practici de utilizare a etapelor rezolvării conflictului. Transferul a ceea ce este
învăţat despre procesul de rezolvare a conflictului în simulări sau sesiuni practice va conduce pe elevii la
însușirea instrumentelor gândirii sistematice despre conflict și mediere, la exersarea acestor abilităţi şi
instrumente în contextul vieţii reale.
Bibliografie:
1. Joiţa, Elena, Managementul educaţional. Profesorul manager, roluri şi metodologie, Editura Polirom,
Iaşi, 2000.
2. Iucu, Romică, B., Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico – metodologice,
Editura Polirom, Iaşi, 2000.
3. Stan, Emil, Managementul clasei, Editura Aramis, Bucureşti, 2003.
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Comunicare şi interacţiune. Sugestii de modernizare didactică

Înv. Simona MERLUŞCĂ
Înv. Elena URDĂ
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi, Gîrleni
Comunicarea este o necesitate vitală a omului. Ea caracterizează fiinţa umană încă de la apariţia
acesteia. Procesul actual de învăţământ îşi optimizează funcţionarea printr-o comunicare reciprocă între
învăţător şi elevi, elevi – elevi, elevi – învăţător. Iniţiativa exprimării opiniilor este încurajată, iar
informaţiile pendulează între cei ce comunică pe principiul reciprocităţii. În concepţiile moderne, pentru
ca procesul de învăţământ să fie eficient, trebuie ca elevul să nu mai fie considerat obiectul educaţiei ci
subiectul acesteia. Efortul elevului trebuie să-l însoţească pe cel al profesorului. Este modern tot ceea ce-l
pune pe elev în situaţia de a învăţa prin efort propriu cu mobilizarea la maximum a capacităților sale.
Preocuparea de bază a unui învăţător în cadrul sistemului de învăţământ actual este aceea de a
realiza cadrul propice ca orice copil să înveţe mai bine într-un mediu de instruire
consecvent,coerent,abordând strategii de predare interactive care să-i antreneze pe elevi în activităţi de
învăţare. Cu ajutorul acestor strategii învăţătorul îl ajută pe elev să aibă capacitatea de a cerne informa ția
şi de a decide ce este şi ce nu este important,cum se leagă diferite aspecte ale informaţiei, să plaseze în
context idei şi cunoştinţe noi. Astăzi, în şcoală, elevii nu trebuie doar să raspundă la întrebări, ci să şi
înveţe să iniţieze o conversație, să-și exprime propriile idei, să le argumenteze, să se implice în rezolvarea
de probleme, să exerseze convenţiile unei comunicări civilizate. Toate acestea elevul le realizează cel mai
bine când este implicat în activitatea din cadrul unui grup mai mic de conversaţie şi în sarcini de
conversaţie construite pe contexte naturale şi autentice.
Din perspectiva noului curriculum, lecţia centrată pe elev impune alegerea unor strategii moderne
de organizare şi desfăşurare a lecţiilor de comunicare prin care să fie dobândite capacităţile vizate. Nu
este suficient ca elevii să acumuleze cunoştinţe, ei trebuie să ştie ce să facă în existenţa cotidiană cu
aceste cunoştinţe. Astfel, în cadrul orelor de comunicare în limba română și limba şi literatura română,
învăţătorul poate propune elevilor:
a) să observe planșe, ilustrații sau desene ceea ce va duce la elaborarea spontană a unor răspunsuri la
întrebări. Planşele, ilustraţiile, desenele care prezintă situaţii asemănătoare celor din viaţa reală motivează
elevii să-şi însuşească cititul şi să-şi dezvolte capacităţile de lectură a unui text literar sau nonliterar.
b) să observe ilustrații, imagini, desene care selectează momente din lumea poveştilor. În aceste
circumstanţe, pentru dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor, învăţătorul va complica „lumea poveştii”
prin diverse sarcini de lucru.
c) să denumească lucruri, fiinţe şi să le integreze în enunţuri proprii.
d) să pună întrebări reciproce, învăţătorul provocând astfel un dialog între elevi care este o formă
importantă de asigurare a comunicării orale.
e) să participle la jocurile de rol. Acestea constituie un procedeu important şi agreabil de a încuraja
capacitatea de comunicare reciprocă a elevilor. Prin jocul de rol se formează deprinderi precum
descrierea, caracterizarea, exprimarea opiniei, rezumarea, schimbarea punctului de vedere, interpretarea.
f) să memoreze poezii şi să le recite lor.
Elevul este cu atât mai motivat cu cât ceea ce învaţă în şcoală poate fi folosit în afara ei. Pentru
realizarea acestui lucru este foarte important ca învăţătorul să aleagă acele metode şi procedee didactice
prin intermediul cărora elevul să devină emiţător în procesul de învăţare. Ajungând emiţător, elevul va
reuşi să desprindă mai uşor şi mai repede abilităţile de lectură.
Metodele active-participative de comunicare uşurează motivarea elevilor pentru remedierea
comunicării. Brainstormingul, diamantul, tehnica ciorchinelui, metoda SINELG, mozaic, metoda
predării/învăţării reciproce, jurnalul cu dublă intrare, cvintetul, cubul, metoda turul galeriei sunt doar
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câteva dintre metodele active ce pot fi folosite în cadrul orelor de limba şi literature română care
favorizează realizarea unei comunicări eficiente.
Metoda predării/ învăţării reciproce este o stategie instrucţională de învăţare a tehnicilor de
studiere a unui text. După ce sunt familiarizaţi cu metoda, elevii interpretează rolul învăţătorului,
instruindu-şi colegii. Are loc o dezvoltare a dialogului elev- elev.
Metoda învăţării reciproce este centrată pe patru stategii de învăţare: rezumarea - expunerea a
ceea ce este mai important din ceea ce s- a citit; formulare de întrebări - formularea unui set de întrebări
despre informaţiile citite; clarificarea datelor - discutarea termenilor necunoscuţi, soluţionarea
neînţelegerilor; prezicerea - exprimarea a ceea ce cred elevii că se va întâmpla.
Etapele metodei:
 explicarea scopului, descrierea metodei şi a celor patru strategii;
 împărţirea rolurilor elevilor;
 organizarea pe grupe;
 lucrul pe text;
 realizarea învăţării reciproce;
 apreciere, completări, comentarii.
Clasa de elevi primeşte acelaşi text spre studiere. Elevii sunt împărţiţi în patru grupuri
corespunzătoare celor patru roluri. Membrii unui grup cooperează în realizarea aceluiaşi rol.
Elevii din prima grupă vor avea ca sarcină de lucru să realizeze rezumatul textului propus spre
studiere:
- Scrie în câteva propoziţii ceea ce ai citit.
Elevii din a doua grupă vor realiza o listă de întrebări pe care le vor adresa în final tuturor
colegilor:
- Pune 4 întrebări colegilor din grupa ta şi notează apoi pe fişa ta şi răspunsurile colegilor.
Elevii din a treia grupă vor avea ca sarcină de lucru clarificarea termenilor noi:
- Întocmeşte o listă de cuvinte şi expresii necunoscute. Foloseşte-te de cunoştinţele tale, sau ale celor din
grupa ta pentru a le clarifica.
Elevii din ultima grupă vor dezvolta predicţii:
- După ce ai citit textul, închipuie-ţi ce se poate întâmpla mai departe.
În final fiecare grup îşi exercită rolul asumat.
Avantajele acestei metode de lucru sunt: stimulează şi motivează; ajută elevii în învăţarea
metodelor şi tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de muncă intelectuală pe care le poate folosi apoi şi în
mod independent; dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea cu operaţiile ei şi capacitatea de
ascultare activă; stimulează capacitatea de concentrare asupra textului de citit şi priceperea de a de a
selecţiona esenţialul.
Esenţial este ca noi, educatorii, să avem o atitudine pozitivă faţă de diferitele dimensiuni ale
schimbării, să fim abilitaţi să folosim diferite instrumente metodologice care să ne permită efectuarea
„pasului înainte” pe care societatea ni-l cere.
Bibliografie:
Cerghit, I. (1980), Metode de învăţământ, Bucureşti, E.D.P;
Neacşu, I. (1990), Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Bucureşti, Editura Militară.
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Învăţătorul şi calitatea predării

Prof. înv. primar Alina MIRĂUŢĂ
Scoala Gimnaziala Nr.1 Ardeoani
În educaţie, atitudinea şi conduita profesorului în sistemul educativ trebuie să se ridice la cota
cea mai înaltă. Învăţătorul este persoana care realizează o misiune de importanţă majoră, de formare şi
dezvoltare a personalităţii tinerei generaţii, precum şi de instruire profesională în cadrul instituţiilor de
învăţământ în concodanţă cu necesităţile vitale socioprofesionale, morale şi cetăţeneşti. Cadrul didactic
este principalul factor al educaţiei şi instruirii tinerilor. Având rolul de îndrumător, acesta contribuie la
pregătirea omului pentru activitate şi creaţie independentă
Ceea ce face să crească importanţa rolului şi personalităţii învăţătorului în şcoală şi în societate
sunt cele două tipuri fundamentale de activităţi pe care el le desfăşoară zi de zi: activitatea şcolară şi
activitatea extraşcolară. În şcoală dascălul este conducătorul activităţii didactice ce se desfăşoară în
vederea realizării obiectivelor prevăzute în documentele şcolare. El este cel care imprimă un sens şi o
finalitate educativă tuturor premiselor şi condiţiilor, obiective şi subiective, participante şi implicate în
procesul de învăţământ. Privite în sine, informaţiile cuprinse în programele şi manualele şcolare constituie
doar premise latente din punct de vedere al formării personalităţii umane, ele capătă, însă, valenţe
educative ca urmare a prelucrării şi transmiterii lor de către învăţător. Tot aşa se întâmplă şi cu mijloacele
de învăţământ. Oricât de performante ar fi ele, numai utilizarea lor de către învăţător prin integrarea lor
într-o situaţie de învăţare le asigură valenţele educative scontate. Sunt un ajutor pentru cadrul didactic dar
el rămâne cel care conferă acestor mijloace un sens pedagogic prin modul cum le foloseşte şi prin
rezultatele la care ajunge. Relaţia pedagogică rămâne, oricât s-ar tehniciza, o relaţie umană. Învăţătorul
prin personalitatea sa amplifică valenţele educative ale tuturor cunoştinţelor transmise. Rolul conducător
al dascălului în activitatea didactică rămâne una din coordonatele de bază ale misiunii sale. Pentru a-şi
îndeplini rolul, învăţătorul trebuie să fie permanent în mijlocul elevilor, să constituie pentru fiecare dintre
ei o personalitate dinamică, entuziasmată. Învăţătorul este cel care descoperă metode şi procedee eficace
în formarea fiecărui copil în parteÎnvăţăm mereu şi niciodată nu vom şti tot! Talentul de dascal ne permite
să le insuflăm copiilor dorinţa de a şti, curajul de a spune ce gândesc, puterea de a gândi drept, de a nu
judeca pe nimeni şi puterea de a schimba în bine lumea din jurul lor. Talentul de a fi dascăl ne ajută să
gestionăm situaţiile critice, să îndrumăm cu dăruire copiii către excelenţă sau copiii cu nevoi speciale.
Latura umană subiectivă şi fragilă trebuie cunoscută şi stăpânită. Munca în educaţie înseamnă acumulare
de tensiune , presiune, concentrare, stres, înseamnă responsabilitate pentru o clasă întreagă de elevi dar şi
pentru fiecare elev în parte, reponsabilitate în fiecare oră, în fiecare pauză, la fiecare activitate
extraşcolară. Impactul factorului uman, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, nu este deloc
neglijabil în această profesie
Învăţătorul este cel care alege felul activităţii, locul de desfăşurare, formează echipe şi sugerează
teme de cercetare. Prin astfel de activităţi elevii vor învăţa să aprecieze frumosul, să iubească şi să
protejeze natura, să participe la concursuri judeţene sau naţionale, să scrie poezie sau proză, să recite, să
fie actori, să cânte şi să danseze. Orice copil este special dacă i se crează condiţii să arate de ce este
special! În activităţile extraşcolare îşi urmează dorinţele şi aspiraţiile personale datorită încrederii
inspirate şi curajului insuflat de învăţător.
În nicio altă profesie nu este mai oportună cerinţa ca interacţiunea dintre carieră şi vocaţie să fie
cât mai aproape de perfecţiune.Nu doar munca coştiincioasă şi sistematică, mobilizarea voinţei şi
sentimentelor, ingeniozitatea, creativitatea, calitatea gândirii, erudiţia şi pregătirea ştiinţifică constituie
cheia succesului în activitatea pedagogului, ci vocaţia lui pentru ceea ce face. Înţeleg prin vocaţie
convergenţa tuturor eforturilor învăţătorului spre anumite manifestări, în direcţia cărora simte că se
realizează pe sine şi are sentimentul propriei libertăţi, propriei afirmări, iar forma sub care vocaţia se
manifestă constituie îndeletnicirea constantă a pedagogului de vocaţie. Ceea ce face învăţătorul este să
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construiască o bază solidă pentru construcţia ce va dura toată viaţa pentru fiecare individ în parte.
Formarea individului presupune nu numai însuşirea unor cunoştinţe, ci şi învăţarea acestuia să înveţe de-a
lungul vieţii, să gândească liber şi critic.
Tactul pedagogic se înscrie ca o componentă esenţială şi specifică a aptitudinii pedagogice, o
abilitate de a înţelege elevii, de a fi omenos, de a aprecia şi a nota corect, de a da dovadă de exigenţă şi
severitate moderate, de a sprijini şi îndruma elevul, de a-i ierta greşelile minore, de a fi drept în acordarea
recompensei şi a pedepsei, de a pedepsi fapta, nu persoana, de a nu-l persecuta, de a nu-i aminti mereu o
greşeală. Tactul pedagogic solicită inteligenţă, ingeniozitate şi afectivitate în sensul de a acţiona adecvat,
suplu şi creator în vederea reuşitei depline a actului educaţional. Elevii apreciază omenia, însuşirea de bun
psiholog, înţelegerea problemelor personale, ignorarea micilor abateri, renunţarea la pedeapsă când elevul
şi-a recunoscut vina, discreţia, evaluarea obiectivă, imparţialitatea, corectitudinea, simţul umorului etc..
Calitatea de învăţător nu este înnăscută. Ea se câştigă şi se formează în liceul pedagogic, în universitate şi
se perfecţionează în procesul instructiv-educativ. Un învăţător se perfecţionează şi se formează continuu.
Susţine astfel ideea de a învăţa mereu, indiferent de vârstă sau de profesie.
Învăţătorul nu uită niciodată că trebuie să zâmbească, să lase la uşa clasei toate problemele
personale şi să fie mentor şi prieten pentru elevii săi. Dacă zâmbeşte, zâmbetul se va întoarce aproape
mereu. Zâmbetul şi râsul întăresc sistemul imunitar, apără de boli, inspiră idei, atrag prietenii şi
înfrumuseţează viaţa.
Bibliografie:
1. Creţu, T. – Psihologia copilului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005
2. Cucoş, C. – Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2000
3. Ezechil, Liliana – Comunicarea educaţională în context şcolar, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2002
4. Faber, A. ; Maylish, Elaine – Comunicarea eficientă cu copiii, acasă şi la şcoală, Editura ,,Curtea
Veche”, Bucureşti, 2002
5. Jude, I. – Educaţie şi socializare, Editura Academiei române, Bucureşti, 2008
6. Şerban, I. Gr. – Învăţătorul şi copiii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975

Toleranţa – obiectiv major al educaţiei actuale
Prof. înv. primar Daniela-Cristina MOCONDOI
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
“Cel mai bun rezultat al educaţiei este toleranţa.”
Helen Keller
Educaţia este cea care trebuie să facă o lume mai bună, mai dreaptă, mai iubită şi iubitoare, în
care valorile tradiţionale, universale, esenţiale să respecte invariabil cultura, tradiţiile şi dorinţele
naţiunilor şi ale fiecărui individ, folosind acestea pentru propria dezvoltare şi propria devenire.
Toleranţa este un fenomen social, etic şi religios aplicat la o colectivitate sau la un individ, care
defineşte respectul libertăţii altuia, a modului său de gândire şi de comportare. Promovarea toleranţei şi
modelarea atitudinilor faţă de diferite opinii, în sensul deschiderii reciproce şi al solidarităţii are loc în
şcoală şi acasă.
Integrarea României în U. E. face ca unul din obiectivele majore ale educaţiei să fie: „a învăţa să
trăim împreună, a învăţa să trăim cu ceilalţi”. Constituţiile statelor democratice moderne garantează
diverse forme ale libertăţii individuale şi de grup, ca, de exemplu, libertatea de opinie şi cea religioasă.
Toleranţa este inclusă în "Declaraţia Universală a Drepturilor Omului" din 1948 a Organizaţiei Naţiunilor
Unite, sărbătorită anual la data de 16 noiembrie.
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Prima etapă, în sensul educaţiei pentru toleranţă, e de a învăţa pe fiecare persoană din societate
care sunt drepturile şi libertăţile altora. Educaţia în sensul de a fi tolerant trebuie să fie considerată un
imperativ prioritar; iată de ce trebuie să fie promovate metodele sistematice şi raţionale de predare a
toleranţei care să se adreseze la sursele culturale, sociale, economice, politice şi religioase ale intoleranţei,
surse care tocmai constituie cauzele fundamentale ale violenţei şi excluderii.
Copilul nu se naşte cu predispoziţia de a-i detesta pe cei diferiţi, ci el preia din familie
prejudecăţile faţă de anumite grupuri. De aceea educatorii trebuie să încurajeze cooperarea, lucrul în
echipă, cunoaşterea şi discutarea diverselor tradiţii, obiceiuri, valori, etc. Deosebit de importantă am
considerat că este găsirea unor modalităţi de schimbare a atitudinii părinţilor referitoare la unele aspecte
ce le par deosebite sau le consideră neplăcute pentru copii lor. Elevii nu posedă informaţii suficiente
referitoare la apartenenţa etnică şi socială, religie, naţionalitate, rasă, limbă, etc., dar ceea ce ştiu ei se
concretizează în comportamentul lor prin a-l respinge pe cel care este „altfel” decât ei.
Percepând copilul ca un individ unic, demn de organizare şi înţelegere, alternativa Step by Step,
prin formele ei de organizare, îi stimulează pe elevi să dialogheze deschis, sincer, să pună întrebări, să
exprime opinii, să aducă critici justificate, să emită judecăţi de valoare originale, să pună în evidenţă
valorile şi non-valorile, să ia decizii şi să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile luate, să manifeste
toleranţă şi înţelegere şi să coopereze la munca în echipă.
Într-o lume marcată de conflicte, readucerea în atentia tuturor, dar mai ales a copiilor ,care
reprezintă viitorul omenirii sub toate aspectele, dar mai ales ideologic, a sensului unor cuvinte precum:
toleranţă, înţelegere, indulgenţă, s.a. poate reprezenta primul pas spre schimbarea mentalităţii, a atitudinii
faţă de anumiţi semeni. Formarea capacităţii de adaptare la diverse situaţii de viaţă este condiţionată, întro mare măsură, de găsirea modalităţilor optime de instruire şi învăţare. Dezvoltarea psihică a elevilor
poartă amprenta conţinutului concret al învăţământului şi al modului de realizare a acestuia.
Posibilităţile mintale ale copilului sunt mari, iar evaluarea capacităţilor mintale genetice –fluide şi
polivalente- este o sarcină dificilă în stadiul actual de dezvoltare socială. Potenţialităţile intelectuale se
realizează în contextul activităţilor în care este antrenat copilul în mod efectiv. Metodologia activităţilor
instructiv –educative, modul lor de organizare, pot favoriza ori limita valorificarea deplină a posibilităţilor
de dezvoltare psihică de care dispune copilul. Perfecţionarea mijloacelor, a metodelor reale de formare a
personalităţii, contribuie la ridicarea nivelului de dezvoltare mintală, afectivă şi morală a copilului.
Toleranţa este o valoare morală, iar educarea în spiritul acesteia se înscrie, aşadar, în sfera
educaţiei morale
Cadrele didactice trebuie să deţină acele idei, principii, tehnici, metode, procedee instrucţionale
care să vizeze crearea unei culturi şi a unui climat al clasei propice implicării intrinseci a elevilor în
activităţile desfaşurate la clasă.
Ele sunt cele care au menirea de a realiza schimbări profunde în cultura, climatul şi educaţia elevilor care
apartin populaţiei dezavantajate, în direcţia fundamentării tuturor demersurilor didactice pe principii
democratice. Învăţatorul este în acest context un agent al schimbării semanticii interacţiunilor din clasă, în
direcţia oferirii elevilor din aceste categorii defavorizate de şanse egale la educaţie.
Cadrul didactic este,de asemenea, acela care trebuie să introducă noi strategii educaţionale care
să încurajeze colaborarea, toleranţa, sporirea încrederii în forţele proprii şi îmbunătaţirea performanţelor
şcolare ale elevilor, ca un corolar al efortului de integare optimă.
Printre activităţile organizate la clasă care au avut urmări pozitive se numără: “ 1 Iunie- Povestea
copilăriei”- concurs interjudeţean, “Primăvara Europeană”-proiect educativ, “16 noiembrie- Ziua
Toleranţei” concurs de afişe şi mesaje, “Mai bun de Crăciun”, „Inimi lângă inimi”-Mănăstirea Pogleț proiect de voluntariat prin care echipa elev-părinte a donat haine, jucării, alimente. Rolul activităţilor a
fost acela de a-i determina pe elevi să accepte că “suntem diferiţi, dar egali”.
La toate activităţile au participat şi părinţii elevilor, parteneri activi la educarea tinerei generaţii.
Acest fel de activităţi întăresc relaţiile comunitare de încredere şi bunăvoinţă reciprocă. Fiecare activitate
este importantă pentru că arată posibilitatea că fiecare se poate implica în transformarea şcolii într-o
comunitate adevărată. Într-o comunitate responsabilă şi protectoare părinţii au un rol activ în educaţie. Ei
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sunt recunoscuţi ca primul educator al copilului cu rol major în dezvoltarea psihică şi socială a acestuia.
Scopurile şi aşteptările programului şcolar trebuie discutate şi comunicate părinţilor. Discuţiile deschise,
întrunirile informale, corespondenţa scrisă pun baza unei comunicări reale cu familiile elevilor noştri.
Deoarece activitatea şcolară ocupă un loc important în viaţa copiilor, este normal să fie discutată cu
familia. Învăţătorii vor considera normal să comunice părinţilor activităţile pe care elevii le desfăşoară în
mod regulat. Participând la activităţi, adulţii cunosc rolul, etapele şi înţeleg importanţa exersării
aptitudinilor sociale atât în clasă cât şi în afara ei. De asemeni ei vor înţelege legătura puternică creată
între casă, şcoală şi comunitate.
O implicare democratică necesită o pedagogie care face mai mult decat să transmită, în mod
efectiv, o moştenire genetică. Ea îi învaţă pe elevi să gândească, să îşi organizeze şi să răspundă pentru
faptele lor, să accepte, să îi valorizeze şi să îi respecte pe ceilalţi.
Bibliografie:
1. Kate Burke Walsh, Predare orientată după necesităţile copilului, Ed. C.E.D.P. Step by Step , 1999
2. Băban A., 2001, Consiliere educaţională, Cluj-Napoca;
3. Tomşa Gh., 2005, Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti
Metode pentru o învățare activă în cadrul orelor de matematică
Prof. înv. primar Adriana-Claudia MOISĂ
Școala Gimnazială Nr. 1 Pîncești, Bacău
Metodele de învăţământ constituie elementul esenţial al strategiei didactice, ele fiind totodată
mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a
acţiona, de a folosi roadele cunoaşterii, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.
Din punct de vedere etimologic, termenul "metodă" provine din limba greacă ("odos" = "cale,
drum","metha" = "spre, către";) şi desemnează o cale eficientă de urmat pentru atingerea anumitor
scopuri.
Prin "metodă de învăţământ" se înţelege o modalitate comună de acţiune a cadrului didactic şi a
elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda reprezintă „un mod de a
proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin dirijată”. Sub
raportul structurării, metoda este un ansamblu organizat de operaţii, de procedee.
Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă relaţie cu
mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, opţiunea pentru o anumită
strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice.
Totodată, metodele de învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării, care determină
eficienţa acesteia. De aici decurge importanţa alegerii judicioase a metodelor corespunzătoare fiecărei
activităţi didactice, rezultând deci că alegerea lor nu este aleatorie, ci trebuie să se subordoneze
conţinutului, procesului instructiv, particularităţilor de vârstă şi psihice ale elevilor.
Metodele didactice îndeplinesc funcţii cognitive, formativ – educative, instrumentale şi
normative. Ele permit accesul la cunoaştere, contribuie la formarea deprinderilor intelectuale şi cognitive,
facilitează atingerea obiectivelor educaţionale conducând la obţinerea rezultatelor.
Taxonomia metodelor didactice este supusă controverselor pentru că încadrarea metodelor în
diferite categorii şi criterii de clasificare sunt relative. Caracteristicile care stau la baza definirii metodei la
un moment dat se pot metamorfoza clasificând-o ulterior într-o categorie complementară. O metodă
considerată iniţial tradiţională poate dobândi caracteristici care să o plaseze în contextul modernităţii.
Ioan Cerghit a realizat următoarea clasificare şi anume:
1) metode de comunicare orală: expozitive, interogative (conversative sau dialogate); discuţiile şi
dezbaterile; problematizarea;
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2. metode de comunicare bazate pe limbajul intern (reflecţia personală);
3. metode de comunicare scrisă (tehnica lecturii);
4. metode de explorare a realităţii:
a) metode de explorare nemijlocită (directă) a realităţii: observarea sistematică şi independentă;
experimentul; învăţarea prin cercetarea documentelor şi vestigiilor istorice;
b) metode de explorare mijlocită (indirectă) a realităţii: metode demonstrative; metode de
modelare;
5. metode bazate pe acţiune (operaţionale sau practice):
a) metode bazate pe acţiune reală / autentică: exerciţiul; studiul de caz; proiectul sau tema de
cercetare; lucrările practice;
b) metode de simulare (bazate pe acţiune fictivă): metoda jocurilor: metoda dramatizărilor;
învăţarea pe simulatoare.
Acestor categorii li se adaugă un alt tip de metode şi anume metodele de raţionalizare a învăţării
şi predării: metoda activităţii cu fişele; algoritmizarea; instruirea programată; instruirea asistată de
calculator (I.A.C.).
Din perspectiva istorică, metodele sunt tradiţionale (clasice) şi moderne.
După sfera de aplicabilitate ele pot fi particulare (folosite în anumite faze ale procesului
instructiv-educativ sau la anumite discipline şi generale. Metodele sunt verbale sau intuitive în funcţie de
modalitatea de prezentare a cunoştinţelor şi pasive sau active în funcţie de modul în care angajează elevii.
Ele pot avea funcţia didactică principală de predare-comunicare, de fixare-consolidare, verificareapreciere. Se pot baza pe secvenţe opţionale stabile, anterior fixate (algoritmice) sau pe descoperirea şi
rezolvarea problemelor (euristice). Clasificarea după criteriul organizării muncii propune gruparea
metodelor în: individuale, pe grupe (omogene sau eterogene), frontale sau mixte. Metodele de învăţare
prin receptare, descoperire dirijată sau propriu-zisă au fost structurate prin raportare la axa receptaredescoperire.
Activitatea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-i
implice pe elevi în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii,
dezvoltarea interesului pentru învăţare, în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare.
Dintre metodele moderne specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes şi la orele de
matematică fac parte: brainstorming-ul, ciorchinele, cubul, problematizarea, diagrama Venn,
cvintetul, metoda cadranelor, jocul didactic.
Bibliografie:
Cerghit I.,(1997), Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică R.A.Bucureşti; Cerghit I., Radu
I., (1991), Didactica, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti;
Dulamă M., (2002,) Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, Editura Clusium, Cluj – Napoca;
Săvulescu D., (2006), Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura “Gheorghe Alexandru”,
Craiova;

Succesul şcolar asigurat de tratarea diferenţiată a elevilor
Prof. înv. primar Crăiţa-Adina MOISĂ
Şcoala Gimnazială Chetriş
“Învăţătorul cu adevărat înzestrat este acela care îşi aduce clasa la stadiul în care să poată
spune: Fie că sunt de faţă ori nu, clasa îşi continuă activitatea. Grupul şi-a câştigat independenţa.”
(Maria Montessori )
Cunoaşterea cu precizie de către învăţător a obiectivelor urmărite de fiecare secvenţă, precum şi a
competenţelor pe care trebuie să le dobândească elevii prin parcurgerea conţinuturilor prevăzute de
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programele şcolare constituie o condiţie esenţială pentru realizarea unui învăţământ eficient. Ea permite
organizarea demersului didactic ca sistem de relaţii între: obiectivele urmărite, conţinutul de predareînvăţare, strategii (sarcini, situaţii de învăţare), evaluare, progres şcolar al fiecărui elev.
Un obiectiv esenţial al şcolii contemporane îl constituie realizarea participării active, creatoare a
elevilor la procesul învăţării, al asimilării şi aplicării inteligente în practica vieţii a cunoştinţelor,
priceperilor şi deprinderilor însuşite.
Pentru aceasta, preocuparea majoră a fiecărui dascăl trebuie să fie cunoaşterea reală a personalităţii
elevilor cu care lucrează, ceea ce îl ajută în individualizarea acţiunilor pedagogice, în tratarea diferenţiată
a elevilor în funcţie de posibilităţile şi înclinaţiile lor.
Cunoaşterea psihologică nu este numai o premisă a succesului în instruire şi educare, în acelaşi
timp ea este un rezultat al activităţii pedagogice. Putem să educăm bine un copil dacă-l cunoaştem şi îl
cunoaştem mai bine educându-l.
Aceleaşi acţiuni sau măsuri educative pot să ducă la rezultate diferite, uneori contrare, în funcţie de
particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor cărora li se aplică.
În formularea cerinţelor trebuie să se ţină seama, de asemenea, de particularităţile individuale.
Unora, cerinţele li se vor prezenta într-o formă categorică, altora li se vor da sarcini sub formă de
sugestie. Aceleaşi particularităţi determină anumite ritmuri de învăţare. Ele sunt observabile în ritmuri
rapide, medii sau slabe în asimilarea cunoştinţelor. Se are în vedere necesitatea antrenării depline, a
capacităţilor de generalizare şi abstractizare ale elevilor prin exerciţiu. Astfel pentru elevii cu un ritm slab
de asimilare se insistă asupra recunoaşterii ca operaţie intelectuală. Pentru cei cu ritm mediu şi rapid,
activităţile desfăşurate vor include şi crearea unor contexte în care se află noţiunea respectivă. Se evită
prin conţinutul exerciţiilor menţinerea elevilor cu un ritm slab la un nivel elementar de exersare, ei
preluând treptat sarcini mai complicate de lucru. La fel se va proceda şi cu elevii cu un ritm mediu de
asimilare, iar pentru cei cu ritm rapid trebuie date sarcini în plus, şi sarcini mai dificil de rezolvat.
„Fiinţele umane au drepturi şi şanse egale de dezvoltare şi manifestare” (Declaraţia drepturilor
omului, ONU 1948), Astfel, copii se nasc cu posibilităţi psihofizice diferite şi nu au condiţii identice de
dezvoltare şi manifestare. Pedagogia contemporană acceptă existenţa unor particularităţi psihologice
individuale ce deosebesc persoanele unele de altele şi admite că tratarea individual şi diferenţiată a
copiilor poate să aducă contribuţii benefice în dezvoltarea personalităţii lor. Individualizarea învaţării
(tratarea individuală) exprimă necesitatea de a valorifica cât mai bine posibilităţile şi eforturile
individuale, atât în ceea ce priveşte persoanele înzestrate, cât şi pe cele mai puţin înzestrate.
Fiecare copil este unic în felul lui, este o minune irepetabilă şi ar fi păcat ca prin acţiunea noastră
să uniformizăm aceste individualităţi. Astfel, tratarea diferenţiată a elevilor trebuie să devină o calitate a
managementului educaţional situaţional şi mai ales, o abilitate a învăţătorului în dezvoltarea personalităţii
fiecărui copil.
Tratarea diferenţiată a elevilor trebuie stimulată şi susţinută de către învăţător prin repartizarea
unor sarcini diferenţiate şi pentru temele de efectuat acasă, prin controlul şi evaluarea sistematică a
rezultatelor. Pe măsură ce li se pun în faţă dificultăţi noi, fiind orientaţi şi ajutaţi să le depăşească elevii
dobândesc încredere în puterile lor, trăiesc bucuria succesului şi începe să-i intereseze activitatea.
Abordând stilul învăţării individualizate, clasa devine un mediu dinamic şi mereu în schimbare, în care
dascălii pot dovedi că apreciază pe fiecare dintre copii şi pe toţi copiii. Gândind fiecare lecţie prin
secvenţa ei, dând fiecărui elev sarcini pe măsura posibilităţilor lui, dar şi sporite treptat, spre a-l determina
la un efort sporit, vom reuşi să-i sprijinim pe toţi elevii în procesele complexe de învăţare.
Se poate aprecia, în concluzie, necesitatea organizării învăţământului şi a desfăşurării activităţii
şcolare adecvate trăsăturilor caracteristice unor grupuri de şcolari şi chiar specifice fiecărui elev. Ideea
modelării şcolii după elev, în perspectiva realizării idealului educaţional şi nu adaptarea elevului la o
şcoală arbitrar concepută, este dominantă în strategia determinării structurii învăţământului, a conţinutului
sau şi a metodologiei didactice.
Diferenţierea activităţii se poate realiza în orice moment al lecţiei, extinzându-se chiar şi în
activităţile extraşcolare.
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Acţiunea de diferenţiere a activităţilor cu elevii, trebuie stabilită orientând-o după acele aspecte
care influenţează mai puternic randamentul acestora. Stabilirea unui sistem de lucru adecvat trebuie să se
facă în funcţie de "capacitatea de învăţare" sau de "însuşire" a informaţiilor (receptivitate la învăţare).
Orice acţiune de diferenţiere a instruirii trebuie să pornească de la sesizarea trăsăturilor comune, dar şi a
deosebirilor dintre subiecţi, deosebiri manifestate pe mai multe planuri : tip dominant al proceselor
nervoase superioare, dezvoltare intelectuală, capacitate de învăţare, ritm de lucru, interes, înclinaţii.
Depistarea acestor trăsături care îi diferenţiază pe elevi, stabilirea rolului fiecăruia în definirea
comportamentului care conduce la obţinerea performanţelor, reprezintă operaţia iniţială, premisa oricărei
acţiuni de tratare diferenţiată a elevilor din ciclul primar.
Caracteristica acţiunii de diferenţiere în planul organizării şi desfăşurării activităţii didactice o
constituie nuanţarea modalităţilor de lucru, evitându-se separarea cu caracter permanent a copiilor
capabili de un randament ridicat, de copiii lenţi. Totodată, aceasta implică îmbinarea raţională, echilibrată,
a activităţii frontale cu întreaga clasă şi a activităţilor pe grupuri ori individuale, adaptate particularităţilor
acestora.
Abordând stilul tratării diferenţiate, clasa devine un mediu dinamic şi mereu în schimbare, în care
dascălii pot dovedi că apreciază pe fiecare dintre elevi.
Se poate spune că tratarea diferenţiată este o premisă a prevenirii eşecului şcolar şi reprezintă
garanţia obţinerii performanţelor şcolare.
Bibliografie:
Creţu,C,Curriculum individualizat şi diferenţiat,E.D.P., Bucureşti,1998;
Adina M., Florica M. – Activitatea diferenţiată – o necesitate a învăţării şcolare, Revista de pedagogie,
nr 2-3/2003.
Ioan Jinga, Tratarea diferenţiată a elevilor, Revista de pedagogie, Nr. 6, Bucureşti, 1983
Maria R. – Empatia în educaţie. Necesităţi pedagogice moderne, D.P.H., Bucureşti, 2008.

Proiectul educational - mijloc de realizare a educației nonformale
Prof. înv.primar Anca-Elena MOTOCA
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău
TITLUL PROIECTULU:„În lumea cărţilor!”
ARGUMENT
MOTTO: „Să-ţi placă să citeşti înseamnă să dai ceasurile de plictiseală, de care nu poţi scăpa în
viaţă, pe ceasuri de încântare.” - MontesquieuÎn ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi formarea
personalităţii fiecărui om.
Scopul proiectului de faţă este de a oficializa şi motiva intrarea copiilor în lumea cărţilor şi de a
întări parteneriatul dintre ei şi bibliotecă.
La rândul ei, biblioteca va trezi în sufletele prichindeilor curiozitatea şi plăcerea de a parcurge
paginile cărţilor, multiple, variate şi pline de învăţături.
Copiii vor deveni mai responsabili, mai atenţi, mai pregătiţi pentru viitor. Vor descoperi multe
din micile (dar esenţiale) secrete ale vieţii.
Literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în toată
complexitatea ei, oferă copilului de vârstă şcolară mică un întreg univers de gânduri şi sentimente, de
aspiraţii şi îndrăzneli, de înaripare entuziastă şi idealuri înalte.
Contactul cu biblioteca de la vârsta şcolară este esenţială. Copiii iau contact cu cărţile care li se
adresează în mod direct, învaţă să se poarte într-un spaţiu destinat culturii, învaţă să împrumute o carte şi
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nu în ultimul rând învaţă sa fie responsabil pentru lucrurile împrumutate. Manevrearea cărţilor, folosirea
corectă a acestora, îngrijirea lor, este semnificativă în procesul învătării. De aici porneşte de fapt contactul
cu cartea, cu lectura în general. Cu cât cartea este mai bine păstrată, cu atât interesul copiilor pentru ea,
creşte!
Cultivarea limbii reprezintă obiectivul esenţial în formarea copiilor cu o cultură comunicaţională
şi literară de bază, capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine, să
recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele într-un limbaj, bogat, nuanţat şi
corect din punct de vedere gramatical.
Lectura trebuie să facă parte integrantă din copilăria copiilor. Ea are funcţie ludică şi formativă,
personajele constituind fie modele de urmat în viaţă, fie modele de evitat pentru copii. De asemenea, sunt
necesare cărţi pentru dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului copiilor şi nu în ultimul rand pentru
ocuparea timpului liber al copiilor.
SCOPUL PROIECTULUI
Cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos, exersarea limbajului şi a posibilităţilor de
comunicare, prin activităţi în parteneriat cu şcoala.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Pentru elevi:
Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;
Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea şi păstrarea cărţilor;
Formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură;
Lărgirea ariei de informaţie a elevilor;
Creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general;
Cultivarea sentimentelor, convingerilor, comportamentelor morale;
Cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice;
Definirea şi aprecierea valorilor morale;
Formarea discernământului etic;
Dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice;
Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare;
Consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă;
Stimularea capacităţii creatoare;
Formarea idealurilor etice şi estetice;
Dezvoltarea capacităţii de a gândi şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare;
Lărgirea orizontului imaginativ, al capacităţii de imaginare a unor universuri posibile, ca o
anticipare a lumii viitorului;
Familiarizarea elevilor cu diferite tipuri de scriere;
Împărtăşirea experienţelor personale;
Pentru părinţi:
 Conştientizarea rolului pe care îl au în dezvoltarea şi educarea propriilor copii;
 Implicarea în activitatea şcolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur pentru copil.
RESURSE:
Umane:
PERSONALUL BIBLIOTECII – asigură necesarul de carte şi amenajează spaţiul bibliotecii
corespunzător desfăşurării diverselor activităţi.
CADRELE DIDACTICE – organizează şi desfăşoară activităţi diverse;
ELEVII – optează pentru anumite activităţi şi participă activ la acestea, dar şi la altele prevăzute
în program;
PĂRINŢII ELEVILOR – participă la unele activităţi, in calitate de insotitori sau persoane resursa
şi monitorizează timpul liber al elevului, în sensul realizării educaţiei pentru receptarea valorilor
culturale;
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Materiale: baza materială existentă (minibibliotecile amenajate în clase, biblioteca scolii, biblioteca
judeteana) şi baza materială necesara (volume cu noile apariţii literare, xerox, costumaţii pentru scenete).
Spaţiale: sala de bibliotecă şcolară
Biblioteca Judeţeană
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
ACTIVITĂŢI

OBIECTIVE

DATA
ŞI
LOCUL REZULTATE
DESFĂŞURĂRII
AŞTEPTATE
Familiarizarea
cu
-« Cartea
prietena -să recunoască autori şi
modul de comportarea
mea »
scrieri ale acestora ;
OCTOMBRIE
în bibliotecă.
- vizită la bibliotecă
-să împrumute cărţi;
Biblioteca şcolii
« Scriitorii
copilăriei »

-se prezintă informaţii
privitoare la viaţa şi
opera scriitorilor români
cunoscuţi (Ion Creangă,
Mihai Eminescu,Mircea
Sântimbreanu,Mihail
Sadoveanu ş.a.)

Comemorarea
Mihai Eminescu

„Poveşti şi culori”

NOIEMBRIE
Biblioteca Judeţeană

lui -se prezintă informatii
privitoare la viata şi
opera celui mai mare
scriitor
român
şi
importanţa acestuia;
-se recită poezii scrise de
Mihai Eminescu.

-se
vor
prezenta
dramatizări
ale
poveştilor ;
-se va realiza o expoziţie
cu
diverse
produse
inspirate din cărţile
citite: creaţii literarartistice,
picturi
cu
diverse
scene:machete,mulaje
din plastelina ,poze ale
activităţilor, etc.

“
Lectura -se vor realiza diverse
materializată
în produse inspirate din

IANUARIE
Biblioteca şcolii

APRILIE
Biblioteca Judeţeană

IUNIE
Expoziţii:
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Cunoaşterea
unor
informaţii
esenţiale
referitoare la viaţa şi
operele unor scriitori
ai copilăriei

Cunoaşterea
unor
informaţii
esenţiale
referitoare la viaţa şi
opera
lui
M.Eminescu;
Recitarea unor poezii
scrise de acest autor;
Împrumutul de noi
cărţi.

Prezentarea
unor
scenete;
Realizarea
unei
expoziţii cu produse
literar-artistice
inspirate din lectura
cărţilor.

Realizarea
unor
expoziţii cu produse
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creaţie”

cărţile citite: creaţii
literar-artistice, picturi
cu diverse scene;
-se vor realiza expoziţii;

Holul şcolii
Biblioteca

literar-artistice
inspirate din lectura
cărţilor;

REZULTATELE PROIECTULUI
- editarea unui CD/DVD cu momentele semnificative ale activităţilor desfăşurate în timpul
proiectului
- afişe ale proiectului
- diplome
- chestionare pentru elevi
EVALUARE:
Privitoare la şcolari
Se vor urmări activităţile din cadrul programului în care copiii s-au implicat efectiv.
frecvenţa cu care ei au consultat materialele scrise în vederea culegerii de informaţii; calitatea
exprimării orale şi a exprimării în scris a copiilor;
frecvenţa noilor deprinderi achiziţionate de către copii;
capacitatea acestora de a le aplica în contexte variate.
METODE DE EVALUARE:
observarea sistematică a comportamentului elevilor cu ajutorul fişelor, listelor de
control/verificare, scarilor de evaluare,
proiectul,
portofoliul,
analiza produselor activităţii,
chestionarul,
interviul,
concursul.
Privitoare la părinţi:
Se va urmări:
receptivitatea părinţilor la solicitărilor copilului şi ale unităţii de învăţământ; activităţile din
cadrul programului la care părinţii au participat;
frecvenţa cu care părinţii au contactat instituţia în vederea menţinerii interesului pentru
lectură al copilului şi în familie.

Etapele rezolvării problemelor matematice
Prof. înv. primar Ana-Maria NĂSTASE
Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni
Şcoala contemporană mută accentul de pe memorarea unui volum de cunoştinţe pe dezvoltarea
gândirii creatoare, pe însuşirea metodelor şi tehnicilor muncii intelectuale, pe dobândirea deprinderilor de
muncă independent. Prin urmare, elevul devine participant activ la propria formare, iar învăţătorul devine
îndrumător al elevului.
Prin rezolvarea problemelor de matematică, elevii îşi formează deprinderi eficiente de muncă
intelectuală, care se vor oglindi pozitiv şi în studiul altor discipline de învăţământ, îşi cultivă şi educă
calităţile moral – volitive. În acelaşi timp, se îmbogăţeşte orizontul de cultură generală al elevilor prin
utilizarea în conţinutul problemelor a unor cunoştinţe pe care nu le studiază la alte discipline de
învăţământ ( informaţii legate de distanţă, timp, cantitate, greutate etc.).
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Rezolvarea de probleme înseamnă „asumarea sarcinii de depăşire şi de eliminare a dificultăţii
teoretice sau practice prin demersuri cognitiv-operaţionale şi strategii rezolutive specifice cerinţelor
acesteia” (Dumitriu, Gh..); ea trebuie să decurgă ca o necesitate firească, solicitată de situaţii concrete din
viaţă.
În matematică, prin problemă se înţelege „o situaţie a cărei rezolvare se obţine prin procese de
gândire şi calcul” (Lupu, C.). „Problema de matematică reprezintă transpunerea unei situaţii practice sau a
unui complex de situaţii practice în relaţii cantitative şi în care, pe baza valorilor numerice date şi aflate
într-o anumită dependenţă unele faţă de altele şi faţă de una sau mai multe valori numerice necunoscute,
se cere determinarea acestor valori necunoscute” (Neacşu, I.).
În orice problemă de matematică sunt evidenţiate trei elemente: - datele, ceea ce este cunoscut şi
dat sub formă de valori numerice şi relaţii; - cerinţele, care indică ce anume trebuie determinat utilizând
datele problemei; - condiţiile, care arată în ce fel cerinţele sunt legate de date.
În rezolvarea problemelor se parcurg următoarele etape
a) Expunerea enunţului problemei (comunicarea enunţului problemei) – se realizează prin citire
sau enunţare orală de către învăţător sau de elevi
b) Însuşirea conţinutului problemei (înţelegerea enunţului problemei) Prin discuţii cu elevii
trebuie reţinute elementele matematice importante: datele problemei, relaţiile dintre date, întrebarea
problemei
c) Analiza problemei -este etapa cea mai importantă în rezolvarea problemei Analiza profundă a
datelor problemei trebuie sa-l conducă pe elev la desprinderea de concret, la transpunerea situaţiei
concrete pe care o prezintă problema în relaţii matematice. Renunţarea la elementele concrete şi
înlocuirea acestora cu expresii potrivite, fac posibilă schematizarea problemei
d) Întocmirea planului de rezolvare este etapa care urmează examinării problemei. Planul de
rezolvare nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care ajutăm elevii să înţeleagă cum se desfăşoară
procesul de examinare şi cum se formulează concluziile acestei examinări.
e) Rezolvarea propriu-zisă a problemei constă în stabilirea operaţiei corespunzătoare fiecărui
punct din plan şi efectuarea calculelor ce conduc la obţinerea rezultatului final.
f) Activităţi suplimentare după rezolvarea problemei: - verificarea rezultatului obţinut prin
rezolvarea problemei, scrierea sub formă de exerciţiu a rezolvării problemei, căutarea şi aplicarea unui alt
mod de rezolvare, formularea de alte probleme ce se rezolvă după acelaşi exerciţiu etc
Etapele rezolvării problemelor la matematică
De o mare importanţă în rezolvarea problemelor este înţelegerea structurii problemei şi a logicii
ei de rezolvare. Elevul trebuie să cuprindă în sfera gândirii sale întregul filtru al desfăşurării
raţionamentului şi să-l reţină drept element esenţial, pe care apoi să-l generalizeze la întreaga categorie de
probleme.
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Maturizarea şi pregătirea psihologică a copilului pentru şcoală

Prof. înv.preşcolar Anca-Mihaela NASTASĂ
Grădiniţa „Roza Venerini” Bacău
Grădiniţa este prima experienţă a vieţii în societate a copilului. Ea constituie un cadru nou pentru
copil, prin dimensiunile şi conţinuturile sale, prin activităţile variate, noi şi interesante. Este o înşiruire de
metamorfoze, de o coloratură afectivă intensă şi un dinamism nestăvilit. Adaptarea la noul mediu va fi de
lungă durată, cu progrese şi regrese, cu eforturi perseverente şi de durată, atât din partea copilului însuşi,
cât şi a adulţilor care-l susţin.
Începerea şcolii este un moment semnificativ pentru copil. Alţi adulţi încep să joace un rol
important în procesul de socializare. Succesul copilului în această nouă aventură depinde, în mare
măsură, de atitudinile şi aptitudinile cu care acesta intră în noua etapă.
Trecerea de la grădiniţă la şcoală este acompaniată şi de importante modificări motivaţionale,
trecere marcată de tranziţii şi înlocuiri dinamice ale motivaţiei ludice cu motivaţia de tip şcolar.
Construirea acestui mecanism nu încetează o dată cu intrarea copilului în şcoală, ci continuă
încă mult timp pe parcursul şcolarităţii mici, până când se consolidează noua formă de activitate –
învăţarea. Este un act constructiv care implică momente tensionale, chiar conflictuale, care ţin de criza
perioadei de trecere de la preşcolaritate la şcolaritate.
Copilul doreşte să devină şcolar, vrea să poarte însemnele de şcolar şi are chiar un început de
competenţă pentru activitatea şcolară, dar se constată totuşi că există încă un decalaj important între ceea
ce vor fi solicitările de tip şcolar pentru el şi ceea ce poate el realiza acum, în situaţia de preşcolar. Aici
trebuie intervenit educaţional pentru a reduce acest decalaj şi pentru a-i conferi o dimensiune optimă, cu
valori motivaţionale pentru copil, inducându-i energia necesară pentru a se angaja pe direcţia noilor
achiziţii.
Copilul trebuie să aibă sentimentul că străbate această tranziţie într-un mod firesc, natural, fiind
implicat cu toată fiinţa sa într-un ansamblu de transformări cognitive, afective şi motivaţionale. Când
acest mecanism rezistă unei posibile destructurări, putem considera că preşcolarul s-a maturizat
psihologic pentru a lua startul în şcolaritate: adică, fără să uite de joc, el să simtă că este „întors cu faţa”
spre noua formă de activitate, învăţarea.
Grădiniţa, ca treaptă de tranziţie între familie şi şcoală, îl antrenează pe copil în sarcini similare
celor şcolare, date însă sub formă de joc, îi amplifică disponibilităţile intelectuale, îl activează mental şi
motivaţional, îl pune în contact cu solicitările pregătitoare pentru şcoală, contribuind la crearea premiselor
începerii şcolarităţii în condiţiile unei pregătiri psihologice optime a copilului.
Pregătirea copilului pentru şcoală nu se referă la a-l învăţa pe acesta să scrie, să citească sau să
socotească mai devreme, ci presupune a-l pregăti pentru o nouă modalitate de dobândire a unor cunoştinţe
şi experienţe, a-l ajuta să atingă o stare de disponibilitate pentru activitatea de învăţare, stare psihologică
pozitivă necesară momentului de debut şcolar.
Intrarea copilului în şcoală este un moment special pentru acesta, un proces neliniar, angajându-l
plenar pe copil, mobilizându-i întreg mecanismul adaptativ. Noile exigenţe ale noului mediu, cel şcolar,
se opun flexibilităţii şi libertăţii din grădiniţă şi pot să îi pară copilului ca fiind constrângătoare chiar. Aici
intervine rolul hotărâtor al grupei mari în asigurarea maturităţii şcolare a fiecărui copil.
Primul an din şcoala primară are o semnificaţie deosebită, deoarece introduce treptat copilul în
procesul formal al şcolarizării. Experienţele preşcolare –mai ales cele ale preşcolarilor din grupa mare au ca principal obiectiv pregătirea copilului pentru şcoală, mai precis, a introduce copilul în activităţi
specifice şcolii, cum ar fi învăţarea.
Un element important al maturităţii şcolare este adaptarea şcolară, ca proces de echilibrare între
asimilarea cerinţelor şcolare şi acomodarea la acestea, proces care îl solicită pe copil pe toate direcţiile
sale de dezvoltare şi care vizează gradul de concordanţă între nivelul de dezvoltare a copilului şi viitoarele
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cerinţe şcolare: intelectuală, morală, estetică, fizică şi comportamentală. Ruperea echilibrului poate
conduce la eşec; de aceea, stadiul nivelului de adaptare a copilului ne poate dezvălui evoluţia sa viitoare:
succesul sau eşecul şcolar.

Informare, formare, reformare
Elena NEGOIȚĂ
Școala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Onești
Într-un mediu social în permanentă schimbare, succesul nu poate fi obținut fără o educație
continuă, racordată la dinamica vieții sociale.
Acest context social reclamă transformarea școlii într-un veritabil pol al activității de
perfecționare a resurselor umane, într -un „centru multifuncțional” de formare și dezvoltare profesională.
Armonizarea elementelor componente ale reformei formării continue este definitorie pentru un sistem
coerent de pregătire. La nivelul sistemului de formare a personalului didactic, armonizarea formării
inițiale și continue se impune a fi realizată cel puțin cu privire la finalități, structuri curriculare și
instituționale și strategii de realizare.
Reală reformă a învățământului se va realiza începând cu o reală (re)formare a pregătirii cadrelor
didactice, puse uneori în situația de a învăța copii proveniți dintr-un alt mediu social decât elevii care au
constituit subiecții de practică în timpul formării inițiale.
Deoarece la vârsta școlarității timpurii apar frecvent probleme de adaptare școlară și integrare
socială, se impune orientarea conform cu aceste exigențe ale actului de formare permanentă a
învățătorilor. În contextul actual, concepția despre educație nu se mai definește ca o adaptare a copilului
la cerințele școlii, școala unică și obligatorie fiind înlocuită de una flexibilă, permanent adaptată la
cerințele elevului. În consecință, vom putea remarca elevi bine adaptați atunci când școala va o feri cadrul
propice obținerii unui randament care să corespundă profilului fiziologic, afectiv și intelectual al
copilului.
O problemă delicată o constituie situația învățătorului care a fost pregătit „să predea aceleași
cunoștințe tuturor elevilor din clasă”. În acest caz, este absolut necesar să se schimbe însăși concepția de
proiectare a actului didactic, în care tratarea diferențiată și individuală va ocupa un loc esențial. O
răsturnare de concepție vizează și rolul elevului în clasă. El trebuie să se i mplice direct în activitățile
concrete, urmând să spună și să conștientizeze ceea ce “a făcut” sau „face” și nu mai poate rămâne acel
„ascultător obligat să spună pe de rost tot ce învățat”.
Necesită o schimbare și aspectul atitudinal al învățătorului față de elevi. În primul rând, în
procesul învățării, învățătorul trebuie să demonstreze elevilor săi că el însuși învață permanent, învață
împreună cu elevii săi, învață unii de la alții. Acest lucru va determina creșterea responsabilității elevilor
față de a ctul învățării. Apropierea elevului de învățătorul său, ca persoană care ea însăși învață, va facilita
adoptarea stilului de învățare demonstrat.
Reușita sau eșecul școlar al elevilor, indiferent de mediul de proveniență al acestora sunt asociate
în majoritatea cazurilor cu profesionalismul cadrelor didactice, cu calitatea demersului didactic întreprins
precum și cu atitudinea lor față de educabili.
Cum aleg însă un curs de formare profesională? O întrebare pe cât de legitimă, pe-atât de
importată, având în vedere că „suntem suma alegerilor pe care le facem în viață”. Parafrazând, pot spune
că nu suntem nicidecum suma creditelor pe care le-am acumulat. Alegem cu mintea, alegem cu sufletul,
constrânsi de o împrejurare sau din proprie dorință... Haotic sau după un plan al carierei didactice bine
organizat? Cumva, alegem. Dar o facem corect? Cei mai multi dintre noi ar vrea să le parcurgă pe toate,
să recunoaștem! Oare chiar toate ni se potrivesc profilului psihologic? Alegerea unui curs de formare
profesională este o opțiune mult prea importantă pentru viața noastră, de aceea ar trebui să-i acordăm
atenția cuvenită, apelând, de ce nu, la un consilier în carieră.
121

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău

Experința de 20 de ani mi-a demonstrat că unele alegeri făcute nu au fost cele mai potrivite.
Pentru că nu întotdeauna prețul, apropierea față de casă, cea mai scurtă durată a cursului sau numărul de
credite trebuie să fie criteriile hotărâtoare. Din acest motiv, atunci când ne exprimăm opțiunea, este
recomandat să ne informăm și să înțelegem, dincolo de ceea ce intuim, ce beneficii vor avea, în final,
elevii noștri. Acționând în acest mod, diminuăm considerabil riscul de a investi timp în ceva ce nu ne
place, pe care vom fi dispuși să -l abandonăm la cel mai mic obstacol și care va rămâne doar sub forma
unei hârtii într-un portofoliu.

Pledoarie pentru învăţarea matematicii
Prof. înv. primar Margareta NISTOR
Şcoala Gimnazială „Alexandru Cel Bun” Bacău
De-а lungul timpului, începând cu mаtemаticienii аntichităţii, а fost susţinută ideeа că mаtemаticа
este o componentă indispensаbilă а instruirii oricărui om. Această ştiinţă joacă un rol important în
înţelegerea realităţii şi produce economia de gândire, permiţând clasificarea şi, uneori, sintetizarea în
formule scurte a cunoştinţelor.
Prin predarea matematicii se formează instrumentele mintale de bază care constau în dobândirea
de noţiuni şi cunoştinţe elementare, deprinderi şi priceperi de calcul oral şi scris, de rezolvare şi
compuneri de probleme.
Observând ritmul şi аmploаreа dezvoltării mаtemаticii în epocа аctuаlă, importаnţа ei în
dezvoltаreа celorlаlte ştiinţe, multitudineа аplicаţiei ei în viаţа de zi cu zi, se impune necesitаteа
dezvoltării culturii mаtemаtice а oаmenilor. Studiul matematicii capătă o importanţă covârşitoare în
formarea personalităţii active, creatoare, capabilă de adaptare, de autodepăşire, de autoinstruire. Ea
constituie pentru elev cel mai bun antrenament al gândirii, formând spiritul şi logica acestuia. Înlănţuirea
raţionamentelor disciplinează gândirea, întăreşte judecata, concomitent se dezvoltă trăsăturile pozitive de
caracter, puterea de concentrare, voinţa. Importаnţа аcordаtă mаtemаticii în educаţie este justificаtă şi de
fаptul că în procesul de аsimilаre, înţelegere şi operаre cu noţiunile mаtemаtice copilul se dezvoltă din
punct de vedere psihic, dezvoltаre ce se reflectă şi în celelаlte аctivităţi pe cаre le desfăşoаră.
Ştiinţele matematicii joacă astăzi un rol important în viaţa societăţii contemporane. Speciаliştii
insistă аsuprа formării elevilor prin mаtemаtică, dаr nu prin аceа mаtemаtică “de depozit”, lipsită de
vаloаre în lumeа de аzi, ci printr-o mаtemаtică formаtivă, cаpаbilă de а formа o gândire investigаtoаre,
creаtoаre. Tocmai de aceea însuşirea matematicii a devenit o necesitate, căreia trebuie să-i acordăm
atenţia cuvenită, începând cu învăţământul primar când studiul matematicii devine o disciplină de
învăţământ. În ciclul primar se pun bazele muncii intelectuale şi fizice, se dezvoltă progresiv capacităţile
creatoare, personalitatea copiilor. Elevul este înarmat cu acele cunoştinţele instrumentale necesare
achiziţiilor viitoare din toate domeniile.
Formаreа conceptului mаtemаtic şi învăţаreа operаţiilor mаtemаtice аjută şi pаrticipă cu mijloаce
proprii lа modelаreа personаlităţii elevului nu numаi lа nivel intelectuаl, ci şi sub аspect estetic şi morаl.
Din punct de vedere intelectuаl, аl dezvoltării intelectuаle, exerseаză judecаtа, îl аjută pe elev să distingă
аdevărul ştiinţific de neаdevăr, să-l demonstreze, аntreneаză orgаnizаreа logică а gândirii, dezvoltă
аtenţiа, memoriа logică, fаvorizeаză dezvoltаreа imаginаţiei creаtoаre prin compunereа de probleme, îi
formeаză spiritul ştiinţific, gustul cercetării. Sub аspect estetic trezeşte gustul fаţă de frumuseţeа
mаtemаticii (tipuri diverse de exerciţii şi probleme, diverse moduri de prezentаre а lor). Din perspectivа
dezvoltării morаle formeаză gustul pentru аdevăr, formeаză deprinderi pentru cercetаre (rezolvаreа de
probleme, exerciţiile de аflаre а numărului necunoscut).
Urmărindu-se realizarea unor obiective largi, între care se află pe prim plan formarea gândirii
moderne, învăţământul matematic din ţara noastră a dobândit mai multă coerenţă. Noţiunile matematice
trebuie introduse cât mai devreme posibil, în mod ştiinţific şi dezvoltate treptat. Încă de la grădiniţă se
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încearcă formarea unor reprezentări matematice care să faciliteze introducerea matematicii într-o manieră
modernă. Modernizarea învăţământului presupune perfecţionarea sistemului de predare-învăţare şi în
cadrul acestei discipline eşalonarea şi dozarea cunoştinţelor, asigurarea accesibilităţii lor, punându-se
accent deosebit pe activitatea de rezolvare a exerciţiilor şi problemelor. Activitatea didactică în învăţarea
matematicii la clasele I – IV nu trebuie redusă sau canalizată exclusiv spre acumularea de cunoştinţe, dar
nici nu trebuie neglijate rezultatele cognitive. Cele mai substanţiale rezultate în însuşirea cunoştinţelor de
matematică se pot obţine într-un cadru problematic, într-o atmosferă menită să activeze gândirea şi
celelalte funcţii de cunoaştere, să susţină interesul şi curiozitatea elevilor în studiu şi să le dezvolte spiritul
critic.
Rene Boirel аrătа că în cаdrul mаtemаticii moderne, cаre uneşte diversele discipline mаtemаtice
într-o “mаtemаtică – ştiinţă а relаţiilor dintre structure”, “copilul învаţă nu numаi să socoteаscă, ci învаţă
să gândeаscă situаţiile în termeni rаţionаli”.
Matematica a evoluat în ultimul timp în asemenea măsură, încât nu există domeniu în care să nu
fi pătruns cu succes, nu există aproape ramuri ale ştiinţei care să nu recurgă la matematică, fie ca
instrument de lucru, fie ca mijloc de dezvoltare a gândirii. Esenţial este – scrie K. Loul – ca „matematica
să devină pentru copil un instrument cu care explorează lumea şi nu un joc de reguli abstracte”.

Toamna!…dascăli noi pentru timpuri noi!
Prof. înv. primar Mariana OLTEANU
Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești
„Toamna s-a oprit la școală,
Pe pervazul de la geam,
Și a scos de la curea
Clopoțelul ca să sune
Și îndată să se-adune
Școlari mari și bobocei.
Toamnă nouă,
Ce mai vrei ?”
Toamna aduce atmosfera încărcată de emoție și speranță a fiecărui început de an școlar.Indiferent
dacă suntem elevi, părinți, bunici, învățători, sperăm să fie un an școlar mai bun.
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Fluxul informational este ireversibil!
Restructurările la care a fost supus sistemul de învăţământ din ţara noastră în ultimul timp,
ilustrează eforturile de reînnoire menite să asigure o calitate superioară în pregătirea elevilor. Rostul
educaţiei este de a-l pregăti pe individ conform nevoilor societaţii şi într-un raport nemijlocit cu el.
Asumându-şi responsabilităţile de instruire şi educare a tinerei generaţii, şcoala este nevoită să-şi adapteze
schimbările ce survin la nivelul practicii sociale şi să îşi deschidă porţile elevului ce urmează să crească
sub supravegherea şi îndrumarea unui cadru competent.
Învăţătorul eficient este unul din actorii principali, alături de elev, de pe scena educaţiei. Trebuie
să înveţe continuu pentru că mereu apare ceva nou. Profesorul clasic, un personaj sobru şi autoritar,
distant şi sever, doct şi infailibil, este înlocuit cu succes astăzi de profesorul democratic, un reformator
care va cere „formaţie şi nu informaţie”, se va implica într-o relaţie permisivă şi democratică, deschisă şi
amicală cu elevii, instaurând între aceştia un climat de comunicare liberă, deschisă şi complexă. Un
profesor care ştie să comunice cu elevii săi trebuie să fie sociabil, dezinvolt, deschis, să aibă abilităţi de
relaţionare dezvoltate. Un profesor introvertit şi închis în sine nu va avea rezultate şi nu va impresiona
prin nimic pe elevii săi. Gândiţi-vă la profesorul vostru preferat: nu era oare acela care ştia cum să
vorbească cu elevii, care era capabil să facă şi glume, care impunea respect nu prin teamă şi pedepse, ci
tocmai prin respectul pe care îl acordă el însuşi elevilor? Acest gen de profesor se face iubit şi
influenţează impresionant de mult pe copii, astfel încât chiar dacă predă o materie ,în general respinsă de
către cei mici, aceştia vor ajunge să o placă prin asocierea acesteia cu profesorul! Acelaşi mecanism
funcţionează din păcate şi în sens invers: dacă un profesor se face detestat de către elevi, aceştia vor
ajunge să urască şi materia asociată cu persoana acelui profesor!
Elevii, materia via a educaţiei, sunt mereu alţii! Dacă învăţătorul nu este capabil să sesizeze
aceste schimbări, devine o frână în calea devenirii copiilor şi îşi pierde calitatea şi menirea pe care le are,
de a călăuzi sufletele şi minţile discipolilor săi pe drumul cunoaşterii.
Activităţile educative – categorie complexă- implicite şi explicite – desfăşurate bidimensional în
spaţiu şi în timp şcolar şi extraşcolar, reprezintă procesul etapizat de pregătire pentru viaţă a elevului.
Calitatea acestor activităţi este, în mod firesc, produsul unei interrelaţionări pozitive la nivelul tuturor
partenerilor educaţionali.
Raporturile dintre profesor şi elev nu prezintă numai o latură intelectuală. Factorul afectiv are o
importanţă deosebită asupra randamentului intelectual al elevului. Crearea de bună dispoziţie în clasă
reprezintă o condiţie necesară în evitarea eşecului şcolar. Fiecare lecţie este recomandat să se desfăşoare
într-un climat afectiv particular, securizant, dispoziţia afectivă a elevilor fiind coordonată de cadrul
didactic. Nu am apreciat niciodată profesorul care venea cu diferite probleme în clasă, fie era nervos, fie
agresiv. Efectele sunt catastrofale în cazurile acestea, elevii plecând dezamăgiţi, frustraţi, angoasaţi, sau
preluând starea defectuoasă de spirit a profesorului.
Un cadru didactic model ar trebui astfel să îşi formeze un stil pedagogic democratic şi nu
autoritar, să ţină cont de nevoile elevului, nu numai de obligaţiile lui, să aibă acea vocaţie pentru cariera
lui, vocaţie ce înseamnă atât motivaţie interioară, cât şi dragoste pentru copii. Printre calităţile ideale ale
unui bun cadru didactic se numără şi talentul pedagogic, abilităţile sociale şi empatice şi capacitatea de a
relaţiona nu doar cu clasa de elevi, ci şi cu fiecare elev în parte. Copiii au nevoie de afecţiune, securitate
şi de stima de sine, iar aceste nevoi trebuie asigurate atât în mediul familial, cât şi în cel şcolar, asta
pentru o dezvoltare personală armonioasă a viitorului adult. Un profesor care îşi ignoră elevii, îi
ironizează, este nervos şi se bazează exclusiv pe autoritatea sa, nu numai că nu va avea rezultate didactice
bune, ci va afecta şi dezvoltarea personalităţii copilului.
Relaţia dintre un învăţător şi elevul său este asemănătoare celei dintre părinţi şi copii. Elevul
trebuie să-şi respecte învăţătorul în acelaşi mod în care îşi respectă şi părinţii.
Părinţii ţi-au dăruit viaţă, iar învăţătorii îţi dăruiesc cunoaştere. Cunoaşterea esta ca şi viaţa
deoarece ai la fel de multă nevoie de ea ca şi de viaţă…
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Un dascăl bun se caracterizează prin empatia,prin capacitatea de a sesiza și înțelege nevoile și problemele
elevilor, de a se identifica cu ei, adaptându-și comportamentul didactic și afectiv la cerințele lor,
bucurându-se odată cu ei de succesele obținute.
Pentru a crea relații de simpatie între ele și elevi, dascălului îi sunt necesare unele calităși ca:
interesul față de copii și dorința de a-l ajuta, pasiunea pentru meserie, echilibrul sufletesc, răbdarea,
înțelegerea, amabilitatea, competența profesională .
Reușitele învățătorului vor fi cu atât mai mari, cu cât pătrundem mai adânc în viața elevilor noștri,
le cunoaștem stările sufletești, slăbiciunile, năzuințele personale.
Experiența școlară a confirmat că succesul are un efect mobilizator, sti mulativ asupra elevului, după cum
insuccesul este descurajant.
Să nu uităm că:
“Toamna e o școlăriță
Cu fundițe și ghiozdan”… și că un nou început de an școlar înseamnă o nouă șansă, înseamnă un drum pe
care pornim cu forțe proaspete și cu nădejdea că numai împreună vom reuși.

Bibliografie:
1. Abric, J., Psihologia comunicării, Iaşi, Editura Polirom, 2002;
2. Baban, A., Consiliere educaţională, Cluj-Napoca, Editura Ardealul, 2001
3. Truţă, E., Mardar, S., Relaţia profesor-elevi: blocaje şi deblocaje, Bucureşti, Editura Aramis, 2002
4. Marin Stoica – Pedagogie școlară -1995, Ed.Gh. Alexandru
Valențe formative și provocări ale abordării integrate a curriculum-ului
Prof. înv. primar Daniela PAIU
Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura
De-a lungul istoriei , curriculumul a servit ca instrument pentru transmiterea unei anumite părţi
dintr-o moştenire culturală selectată, de la o generaţie la alta .
Termenul de curriculum integrat sau de instruire integrată se referă la o anumită modalitate de
predare, de organizare şi planificare a instruirii care produce o interrelaţionare a disciplinelor sau a
obiectelor de studiu, astfel încat vine în, întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor, ajută la crearea
de conexiuni între ceea ce învaţă elevii şi experienţele lor prezente şi trecute. La nivelul curriculum-ului,
integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare de convergență între cunoştinţele, deprinderile,
competenţele, atitudinile şi valorile care îşi au bazele în interiorul unor discipline şcolare distincte.
Integrarea este un proces divers şi complex, care merge progresiv de la modelul clasic disciplinar până la
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disoluţia totală a barierelor disciplinare - transdisciplinaritatea. Acest tip de procesualitate şi dinamica
disciplinară se petrece în spirală şi implică: personal specializat; cadru instituţionalizat; limbaj
specializat; lucrări scrise şi critică de specialitate.
Disciplinaritatea presupune existenţa personalului specializat care activează într-un cadru
instituţional bine definit. Curriculum-ul integrat este prezentat de educaţia organizată astfel încât
traversează barierele obiectelor de studiu, aducând împreună diferite aspecte ale curriculum-ului în
asociaţii semnificative care să se centreze pe ariile mai largi de studiu.
În practica educaţională recomandarea proiectării integrate a curriculum-ului este considerată o
provocare pe care învățământul preşcolar şi primar şi -a asumat-o atât la nivelul proiectării documentelor
curriculare cât şi la nivelul micropedagogic, al practicii zilnice. Documentele curriculare care
organizează activitatea educațională în învăţământul preşcolar şi primar (clasa pregătitoare, clasa I și
clasa a-II-a )asigură un cadru normativ care susţine din plin abordarea integrată a curriculum-ului.
Structurarea flexibilă a conţinuturilor oferă cadrelor didactice care lucrează la aceste nivele o libertate de
decizie aproape deplină cu privire la tipurile de conţinuturi pe care să le ofere copiilor şi o autonomie
sensibil egală în privinţa metodologiei de propunere a acestor conţinuturi. Singura reglementare formală
este dată de sistemul finalităţilor cu grade diferite de generalitate, predefinite, care constituie punct de
plecare pe tot parcursul procesului de instruire formare şi, în final, în acţiunea de evaluare a
performanţelor învăţării. În plus, promovarea ideii planificării pe teme şi încurajarea utilizării metodei
proiectelor în activităţile didactice cu preşcolarii şi şcolarii mici sunt iniţiative ce explicitează şi
facilitează acest demers al abordării integrate a curriculum-ului.
Argumentele psihopedagogice în favoarea dezvoltării unui curriculum integrat sunt multiple.
Astfel, în planul profunzimii şi solidarităţii cunoştinţelor dobândite printr-o abordare, plusul calitativ este
evident: cei care identifică mai uşor relaţiile dintre idei si concepte, dintre temele abordate în şcoală şi
cele din afara ei; baza integrată a cunoasterii conduce la o mai rapidă reactivare a informaţiilor; timpul de
parcurgere a curriculum-ului este sporit. În planul relaţiilor interpersonale integrarea curriculară şi, în
special, metoda proiectelor încurajează comunicarea si rezolvarea sarcinilor de lucru prin cooperare; în
timpul derulării proiectelor se dezvoltă un "sens al comunicăriii" şi o perfecţionare implicită a modurilor
de grupare; elevii devin mai angajaţi şi mai responsabili în procesul învăţării; curriculum-ul integrat
promovează atitudini pozitive. În ce priveşte rolul cadrului didactic, acesta devine un "facilitator", mai
mult decât o sursă de informaţii.
Luând în considerare aceste avantaje se recomandă abordarea integrată a curriculum-ului sau a
unor aspecte ale acestuia, fiind în acelaşi timp conştienţi de probemele complexe pe care un atare demers
le implică: abilitatea metodologică a cadrelor didactice pentru integrarea curriculară; realizarea unei
coordonări corecte între temele abordate din perspectiva integrată şi temele abordate clasic; stabilirea
modalităţilor de evaluare a performanţelor individuale, mai ales în situaţia invăţării prin cooperare,
acomodarea corectă a proiectelor şi abordării pe teme într-o schemă orară coerentă.
Prezentul curriculum integrat reflectă de fapt un nou model de proiectare curriculară care iese în
afara barierelor tradiţionale, propunând un nou model educativ, aşa cum este el impus de societatea
cunoaşterii. Acesta vizează:
a) dezvoltarea competenţelor în confruntarea cu situaţii concrete de rezolvare de probleme şi cu cerinţele
pieţei muncii, în sensul de adaptare la o lume dinamică,
b )impunerea unor abordări transcurriculare care să asigure un mecanism eficient de integrare a
cunoştinţelor în structuri de sens tot mai noi, mai operaţionale;
c) dezvoltarea cu precădere a competenţei a învăţa să înveţi, dar centrarea pe competenţe transferabile
(de comunicare, inter- şi autocunoaştere, asumarea rolurilor în echipă, formarea competenţelor
prosociale);
d)evaluarea centrată pe produse ale muncii, fie individuale, fie ale grupului de elevi axat pe o sarcină
specifică de lucru.
Programa este construită în perspectiva asigurării unităţii cunoaşterii, printr-un demers integrat de
dezvoltare socio-cognitivă, care vizează competenţe necesare pentru viaţa profesională, socială şi
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culturală a elevilor. Un alt element de noutate îl reprezintă compatibilitatea acestui curriculum cu
interesele de predare-învăţare-evaluare ale cadrului didactic.
Procesul instructiv-educativ desfăşurat în grădiniţă şi în şcoală permite fiecărei educatoare,
învăţătoare punerea în valoare a propriei experienţe didactice, prin activităţi educative cu caracter
integrat şi cu o abordare complexă a conţinuturilor. Se impune, aşadar ca procesul educaţional să fie
creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor. În activităţile
integrate accentul va cădea pe acţiunile de grup şi nu pe cele cu întreaga clasă, în care o idee transcede
graniţele diferitelor discipline şi organizează cunoaşterea în funcţie de noua perspectivă, respectând tema
de interes.
Alături de abordarea interdisciplinară, organizarea modulară şi învăţarea asistată de calculator,
predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi desfăşurare a
conţinuturilor. Integrarea este o manieră de organizare oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în
sensul că obiectivele învăţării au ca referinţă nu o categorie de activitate, ci o tematică unitară, comună
mai multor categorii.
În codul activităţilor integrate, abordarea realităţii se face printr-un demers global, graniţele
dintre categoriile şi tipurile de activităţi dispar, se contopesc într-un scenariu unitar şi de cele mai multe
ori ciclic, în care tema se lasă investigată cu mijloacele diferitelor ştiinţe, evident, conţinuturile au un
subiect comun, care urmează a fi elucidat în urma parcurgerii acestora şi atingerii competenţelor avute în
vedere
Activitățile integrate vor fi cele prezente în planificarea calendaristică, proiectate conform
planului de învățământ, orarului aferent nivelului de vârstă, susținute de experiența cadrului didactic.
Reuşita predării integrate a conţinuturilor în grădinţă şi şcoală ţine în mare măsură de gradul de
structurare a conţinutului proiectat, într-o viziune unitară, ţintind anumite finalităţi. Învăţarea într-o
manieră cât mai firească, naturală pe de-o parte şi, pe de altă parte, învățarea conform unei structuri
riguroase sunt extreme care trebuie să coexiste în curriculum-ul integrat. Activitatea integrată se
dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi
tehnologia didactică.
Bibliografie:
1. Ciolan, L., (2008), Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar, Polirom,
Iaşi
2. Manolescu, M.(2004) – Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi practică. Ed.
Credis a Univ. Bucureşti

Şcoala- păstrătoare a obiceiurulor şi tradiţiilor
Prof. Marta PÂNZARU
Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” Oneşti
Puţine ţări din Europa au o atât de bogată zestre culturală ca România. Acum, că suntem membri
ai Uniunii Europene,trebuie să le facem cunoscute şi celorlalţi,
promovând diversitatea multiculturală. Din păcate, în ultimii ani romănii sunt tentaţi să ,,importe” cultură,
în loc s-o exporte pe a lor.
Este imperios necesară o strategie culturală care să recunoască rolul culturii ca factor de creştere
economică, de integrare socială , de promovare a spiritului civic, de evidenţiere şi punere în valoare la
nivel european a patrimoniului comun, şi, nu în ultimul rând un program care să cuprindă:
- protejarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural local;
- integrarea acestuia în circuitul naţional si internaţional.
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Ca în multe alte domenii şi aici şcoala are un rol deosebit. Modalităţile prin care şcoala contribuie
la păstrarea şi perpetuarea obiceiurilor si tradiţiilor comunităţii locale sunt diverse. Depinde de
disponibilitatea dascălilor precum si de membrii comunitaţii locale.
Noi am inceput sa o facem prin micul muzeu creat in scoala noastra, muzeu pe care va invitam sal vizitati!
Sunt nume, oameni, construcţii, obiecte, chipuri care au avut viaţă cândva şi care ne sunt rădăcini.
Din discuţiile purtate cu elevii ne-am dat seama că aceştia pot face diferenţa dintre ceea ce este
modern, de actualitate şi ceea ce a aparţinut cândva acestor locuri.
Avem datoria sacră de a încerca să le trezim elevilor noştri interesul, dragostea şi respectul pentru
aceste valori moştenite şi, totodată, datoria de a conserva aceste amintiri care n-au dispărut şi încă le
descoperim în jurul nostru.
În acest sens ne-am hotărât să înfiinţăm în spaţiul special din şcoala noastră un mic muzeu în care
să adunăm ceea ce a aparţinut stră, străbunicilor noştri şi care nu s-a pierdut încă.
Împreună cu elevii am discutat cu oamenii de la sate din împrejurimi, cu bunici, rude ale lor; am
ascultat cântecele bătrânilor, am privit demonstraţiile femeilor care încă mai ştiu cum se prelucra inul,
cânepa, lâna; ne-am bucurat de frumuseţea obiceiurilor şi, mai ales, de simplitatea şi înţelepciunea cu care
sunt concepute; am admirat frumuseţea şi trăinicia vechilor case ,,în patru ape” făcute din bârne, încheiate
în coadă de rândunică, cu cerdac şi pământ pe jos; am simţit armonia dintre aceste construcţii şi mediul
natural şi, nu în ultimul rând, dorinţa copiilor de a conserva aceste lucruri moştenite, de a le avea cât mai
aproape de ei, de a desfăşura activităţi în cadul de odinioară. Aşa ne-am hotărât să plecăm la drum
adunând materiale, recondiţionându-le, selectându-le, ordonându-le.
PROIECT EDUCAŢIONAL
MUZEU CREAT DE COPII PENTRU COPII
COORDONATOR-MARTA PANZARU

Scopul proiectului:
Înfiinţarea unui mic muzeu în cadrul şcolii în vederea cunoaşterii de către elevi a rădăcinilor
strămoşeşti privind munca, portul, obiceiurile şi tradiţiile de pe Valea Trotuşului, a Oituzului şi Caşinului,
a păstrării şi preţuirii acestora şi a conservării unor obiecte vechi, cu valoare istorică.
Obiectivul general:
a. Aspectul educativ:
Cunoaşterea de către elevi a originii strămoşeşti, a modului de utilizare a unor obiecte
semnificative pentru cultura şi tradiţiile zonei, a materialelor din care sunt confecţionate, a persoanelor
care le-au folosit, a vechimii lor, în vederea trezirii interesului şi respectului pentru tot ceea ce este
autentic.
b. Aspectul lucrativ (atelier):
Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cu conţinut folcloric: înfiinţarea grupului folcloric
,,Fluieraşul”, învăţarea unor cântece şi dansuri populare specifice zonei, întâlniri cu rapsozi populari,
demonstraţii ale unor meşteri – prelucrarea lânei, a lemnului, confecţionarea de costume, încondeierea
ouălor - , audiţii muzicale, şezători, concurs de proverbe şi zicători, dramatizări după poveşti cu conţinut
folcloric, etc.
c. Aspectul expoziţional:
Valorificarea frumuseţii şi simplităţii obiectelor, expunerea lor artistică, recrearea armoniei dintre
mediul natural şi creaţia umană în vederea dezvoltării sensibilităţii, a dorinţei de cunoaştere şi respectului
pentru frumos.
Obiective specifice:
- îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre istoria oamenilor de pe văile Trotuşului,
Oituzului, Caşinului, despre cultura şi tradiţiile zonei;
- cunoaşterea materialelor, ustensilelor de lucru din anumite domenii de activitate, materii
prime folosite în vechime şi utilizarea lor în crearea de noi obiecte;
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- formarea de priceperi şi deprinderi de lucru cu mâna (cusături, alesături, tors, sculptură,
pictură, împletituri cu nuiele, pănuşi, etc.);
- dezvoltarea gustului de lectură şi audiţie muzicală din diferite zone ale ţării;
- valorificarea creaţiei folclorice, locul ei în literatura românească, legături ale marilor
scriitori români cu folclorul;
- îndrumarea elevilor de a colecţiona obiecte vechi, cu valoare tradiţională;
- organizarea la nivelul şcolii a unei tombole cu materiale create de elevi în atelier după
modelul celor colecţionate;
- organizarea unor serbări şcolare cu ocazia diferiltelor evenimente sociale, religioase sau
din viaţa şcolii;
- îmbogăţirea cunoştinţelor despre frumosul popular prin prezenţa unor invitaţi de la
instituţiile partenere.
REZULTATE ASTEPTATE

. 1. cantitative: Un mic muzeu într-o sală a şcolii organizat astfel:
a) Camera de locuit obişnuită reconstituităcu mobilier autentic: laviţă, pat, masă, blidar, poliţă,
obiecte de bucătărie, lăicere, prosoape, năfrămi, icoane, leagăn, perdele, oale de lut, fotografii de
familie, ghivece, cergi, broderii;
b) Colţ expoziţional – costume populare bărbăteşti şi femeieşti, obiecte pentru prelucrarea lânei şi
cânepii, pentru activităţi agricole şi gospodăreşti, bancnote şi monede, fotografii, cărţi, brevete, obiecte
de fierărie, albume cu imagini din trecut, casete înregistrate cu discuţii purtate cu batrânii din sat şi
cântece interpretate vocal şi instrumental;
c) Expoziţie cu obiecte tradiţionale realizate de copii: obiecte de lemn, ouă încondeiate, împletituri,
cusături cu punctul românesc, picturi pe trunchi de copac etc
Structura muzeului va acoperi mai multe puncte cheie:
1. RECONSTITUIRE – în spiritul muzeografiei tradiţionale;
2. PREZENTARE – aranjarea obiectelor după criterii estetice, etnografice: piatră-lemn-lut; cânepălână-in-piele;
3. CREARE – CONTINUARE – spaţiul ocupat de obiectele făcute de elevi;
2. calitative: a. Asupra adulţilor:
- vor păstra obiectele realizând că sunt valoroase;
- vor încerca să organizeze un mic colţ muzeistic în propria casă, semn de imitare, de mândria
etalării propriei zestre ca urmare a dezvoltării turismului.
- nu se vor mai distruge casele vechi – exemple valoroase de arhitectură tradiţională;
- vor continua să respecte şi mai mult munca de odinioară, înţelepciunea, simplitatea şi dragostea
pentru frumos ale strămoşilor;
b. Asupra copiilor:
- vor căuta şi vor descoperi obiecte vechi pentru a le cunoşte valoarea şi pentru a le înţelege
rostul;
- vor „conserva” vechile obiecte găsite în gospodăriile bătrâneşti care au aparţinut rudelor;
- vor încerca să-şi facă diferite colecţii de obiecte vechi;
- vor milita pentru oprirea distrugerii unor case şi valori;
- vor putea să deosebească un lucru „adevărat” de unu „fals”;
- vor defăşura activităţi în mediul nou creat încercând să întoarcă timpul;
- vor duce mai departe portul şi cântecul popular românesc;
- îşi vor dezvola cunoştinţele generale despre creaţia folclorică, spiritul de competiţie, dragostea
pentru lucrul bine făcut.
- vor participa cu interes la activităţi, preţuind moştenirea lăsată de strămoşi;
- vor face cunoştinţă cu personalităţi din comunitatea locală şi din afara acesteia.
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Strategii pentru a motiva elevii

Prof.înv. primar Nicoleta PAVĂL-OLARU
Școala Gimnazială ,,Miron Costin ” Bacău
- Explicaţi. Studii recente demonstrează că elevii sunt mai puţin interesaţi de participare sau evaluare
deoarece nu înţeleg ce trebuie să facă sau ce ar trebui să facă. Profesorii ar trebui să acorde mai mult timp
explicării: de ce învăţăm ceea ce învăţăm; de ce o anumită abordare / teorie / activitate este importantă,
utilă şi interesantă etc. În procesul educaţional entuziasmul profesorilor se transmite şi elevilor, care
probabil vor deveni mai interesaţi de subiectul respectiv. În mod similar, profesorii trebuie să acorde mai
mult timp explicând elevilor ce aşteaptă de la ei, ce obiectiv urmăreşte prin realizarea unei activităţi de
evaluare etc. Elevii care sunt nesiguri de ceea ce urmează să realizeze sau cunosc precar instrucţiunile de
executare nu vor obţine mari succese.
- Remuneraţi. Elevii care nu au încă consolidat un set motivaţional intrinsec de a învăţa pot fi ajutaţi prin
motivaţie extrinsecă - remunerarea (psihologică sau materială). Decât să blamăm şi să criticăm distructiv
un oarecare comportament sau răspuns neadecvat, remuneraţi comportamentele corecte şi răspunsurile
bune. Reţineţi că şi adulţi, şi elevii sunt tentaţi să repete comportamentele care au fost remunerate.
Remunerarea poate fi simbolică şi să marcheze nivelul la care a ajuns elevul prin acest comportament /
răspuns. Copiilor mici acordaţi-le baloane, gumă de mestecat, set de carioci. Elevilor mai mari li se pot
oferi cărţi, certificate, laude verbale etc. Oricui îi place să fie apreciat şi recunoscut, iar remunerările
pentru o activitate realizată bine produc trăiri emoţionale plăcute.
- Umanizaţi-vă acţiunile şi comportamentele. Elevii sunt mai motivaţi să comunice cu profesorii care
sunt mai „umani” şi cărora pare să le pese de ei, de interesele şi scopurile lor. Profesorii pot „apropia”
elevii povestindu-le diverse istorioare din viaţa personală, recunoscându-şi greşelile pe care le-au făcut
când erau copii sau chiar fiind adulţi deja. O astfel de personalizare a relaţiei profesor – elev îi ajută pe
aceştia să perceapă profesorii ca fiinţe umane apropiate, şi nu ca figuri autoritare şi neplăcute. Discutaţi cu
elevii şi în afara orelor de curs. Interesaţi-vă care le sunt planurile de viitor, ce şi-ar dori să devină, unde
intenţionează să se odihnească în vacanţă etc.
- Implicaţi elevii în activităţi. Unul din factorii majori ai motivaţiei este implicarea elevilor în propriul
proces de instruire. Citindu-le sau prezentîndu-le subiectul fiind postat în faţa clasei nu sunt metodele
cele mai eficiente de predare. Este mult mai bine să implicaţi elevii în diverse activităţi: situaţii-problemă,
discuţii în grup, studiu de caz etc. O oră despre natură ar avea o mai mare eficienţă dacă s-ar desfăşura în
parcul local. Mai mult decât atât elevilor le place să se simtă utili (ca şi adulţilor, de altfel!). Alegeţi câţiva
elevi care să vă ajute (selectarea bibliografiei, stabilirea subiectelor pentru examene, pregătirea sălii
pentru desfăşurarea unei discuţii în plen, aranjarea posterelor etc.). Aceste activităţi vor spori considerabil
stima de sine a elevilor şi vor intensifica şi motivaţia acestora pentru studiul disciplinei respective.
Folosiţi orice oportunitate de a primi ajutorul elevilor dvs. şi fiţi recunoscători pentru aceasta.
- Predaţi inductiv. Cercetătorii susţin că prezentarea mai întâi a concluziilor, iar apoi oferirea exemplelor
lipsesc elevii de plăcerea de a descoperi noul în mod individual. De ce nu aţi prezenta mai întâi
exemplele, iar apoi să le solicitaţi elevilor să generalizeze cele prezentate şi să elaboreze concluzii ?
Astfel, veţi spori interesul elevilor şi le veţi menţine interesul pe tot parcursul activităţii. Mai mult de cât
atât, asemenea activităţi contribui mult la dezvoltarea abilităţilor de analiză şi sinteză.
-Satisfaceţi nevoile elevilor. Satisfacerea nevoilor este o metodă primară de menţinere a interesului
elevilor şi a stării lor de bine. Identificaţi nevoile cele mai importante pentru fiecare elev şi încercaţi să
ţineţi cont de asta.
- Utilizaţi emoţiile pozitive pentru a creşte productivitatea şi motivaţia. O memorie bună şi de lungă
durată este în relaţie directă cu starea emoţională trăită de subiect în momentul memorării, susţin
psihologii. Astfel, elevii învaţă mai bine atunci când învăţarea este „acompaniată” de emoţiile plăcute.
130

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău

Utilizaţi umorul, atunci când e cazul, dar nu exageraţi. Stabiliţi relaţii pline de afecţiune atât între dvs. şi
elevi, cât şi între colegi.
Experienţa demonstrează că nivelul rezultatelor şcolare reflectă, în măsură însemnată, nivelul
muncii profesorului, pregătirea, însuşirile profesionale, măiestria pedagogică, trăsăturile de personalitate
ale acestuia. Motivaţia este un factor căruia dascălii trebuie să îi acorde importanţa cuvenită pentru
atingerea, de către elevi, a performanţelor şcolare aşteptate.
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Argumente pentru schimbare în învățământul românesc
Prof. înv. preșcolar Lenuța PĂDURARU
Școala Gimnazială ,,Ion Creangă,, Bacau
Reforma învăţământului românesc contemporan, impune şcolii asumarea unui rol performativ
care să ţină pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei.În învăţământ au loc transformări rapide,
pornind de la crearea mediului de învăţare care poate eficientiza tehnicile de învăţare şi de munca
intelectuală sau le poate bloca sau încetini, fie din cauze materiale, alteori motivul fiind dezinteresul
dascălului.
Reconsiderarea finalităţilor şi a conţinuturilor învăţământului determinată de nevoia de adaptare a
curriculumului naţional la schimbările intervenite în structura învătământului preuniversitar, este însoţită
de schimbări în abordarea conţinuturilor, schimbări în ceea ce se aşteaptă de la elev, schimbări în
învăţare, dar şi reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practică instructiv-educativă.
Nevoile şi cerinţele elevilor actori pe scena educaţională pretind dascălilor o schimbare radicală a
modului de abordare a activitaţii didactice.
Reforma sistemului de învăţământ are ca obiective schimbarea accentului de pe conţinuturi, pe
subiectul învăţarii - elevul, dar şi schimbarea mentalităţii şi formarea unor dascăli reflexivi, practicieni
adevăraţi în adevaratul sens al cuvântului, capabili în elaborarea strategiilor didactice, în regândirea şi
combinarea metodelor, adaptarea spontana la situaţiile de învăţare imprevizibile.
Noul curriculum pentru invatamantul prescolar, cat si Noua programa a învăţământului primar,
vizează deci aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale
elevilor, pe exersarea potentialului psihofizic al acestora, pe transformarea elevului în coparticipant la
propria instruire şi educaţie. Se impune astfel schimbarea de pe activitaţile de memorare şi repetare la
activitaţi de explorare – investigare. Aceasta orientare este susţinută şi de specificul activităţilor din acest
ciclu curricular, care necesită o încordare, o tensiune o mobilizare a tuturor componentelor psihicului
uman, în special al gândirii şi inteligenţei. Enunţurile noi nu se învaţă mecanic, ca în vechiul sistem de
învăţământ, ci se înţeleg, se integrează gândirii elevului, numai în măsura în care elevul operează cu ele.
Regândirea educaţiei formale se impune deci, şi ne obligă să schimbăm relaţia cu elevii si între
elevi, promovând sprijinul reciproc şi dialogul constructiv prin strategii noi pe care fiecare dascăl este
obligat să le conceapă. Activitaţile cu copiii trebuie astfel să aibă un caracter spontan, să contribuie la
dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune.
Calea de învăţăre pe care o parcurge elevul este determinată şi de metoda didactică folosită.
Această cale devine cel mai spectaculos exerciţiu de interacţiune dintre minţile elevilor care ne bucură
când observăm progrese de la o perioadă la alta.
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Metodele constitue elementul esenţial al strategiei didactice, ele reprezentând latura executorie,
de punere în funcţiune a întregului ansamblu ce caracterizează un
curriculum dat. Acestea la rândul lor se compun din procedee de operare standardizate care pot fi
selectate, combinate şi folosite în funcţie de nivelul şi interesele elevilor.
Cadrul didactic trebuie să deţina competenţe metodologice, psihopedagogice şi nu în ultimul rând
de specialitate, solide, pentru alegerea acestor procedee, care trebuie să se subordoneze conţinutului,
procesului instructiv, particularităţilor de vârstă şi psihice ale elevilor.
În condiţiile unui învăţământ modern, desfăşurat pe o metodologie dinamică şi activizantă,
îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne devine inevitabilă şi devine dependentă de mijloacele
de învătământ , de competenţa şi de experienţa didactică a dascălului.
Una dintre ideile directoare ale învăţământului modern o reprezintă ideea elevului activ,
organizator, cercetător, participant conştient la propria lui formare, şi aceasta nu se poate realiza
folosind numai metodele clasice, traditionale, ci şi utilizarea metodelor de învăţământ moderne, activparticipative, care au rolul de a structura procesele şi mecanismele gândirii, dar şi de a insufla o
motivaţie adecvată pentru învăţare, acţiune şi cercetare.
Nu se poate spune nici cum faptul că metodele tradiţionale sunt depăşite, şi trebuiesc date la o
parte, iar cele moderne sunt întotdeauna bune şi se pliază pe oricare dintre conţinuturile ce trebuiesc
transmise.
Didactica modernă acordă un loc prioritar parametrilor metodologici ai acţiunii educaţionale,
implicit complexului de metode, tehnici şi procedee didactice. Învăţătorul ar trebui să proiecteze
complexul de metode în strânsă legatură cu celelalte componente structurale, deşi metodele dispun de o
oarecare autonomie, în sensul ca utilizarea unei metode permite acestuia să realizeze un spectru mai larg
de obiective, să articuleze mai multe unităţi de conţinut. Privită din acest unghi, metoda didactică are
rolul unui instrument operaţional al acţiunii care orientează comportamentul elevilor spre ceea ce trebuie
făcut şi cum trebuie făcut. Fiecare situaţie de învăţare acceptă una sau mai multe variante metodice,
Opţiunea pentru o anumită metodă sau alta este condiţionată de nenumaraţi factori, printre care şi
măiestria pedagogică. Un cadru didactic pregătit întelege întotdeauna ca pentru realizarea unui obiectiv
nu poţi folosi întotdeauna o anumită metoda sau procedeu, metodele de învăţământ dispunând de o
anumită sensibilitate privind adaptarea la conditii noi, tinând cont în acelaşi timp de nivelul de pregătire
şi particularităţile de vârstă, dar şi particularităţile individuale ale elevilor.
Ţinând cont de profilul psihologic al prescolarului si şcolarului mic, de gândirea concret intuitivă
a acestora, aşa cum arată Piaget prescolarul si şcolarul mic se află în stadiul operaţiilor concrete, se
impune folosirea unor metode clasice precum observaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia ,
toate împletite cu metodele activ participative moderne, care presupun ca forma de organizare lucrul în
grupuri mici (2-6) elevi, şi implicit o interacţiune între minţile participanţilor la învăţare care generează
un conflict socio- cognitiv ce activizează elevul în rezolvarea creativă a problemelor.
Opţiunea pentru paradigma centrată pe elev a determinat şi opţiunea pentru o vastă libertate
metodologică a învăţătorului. În condiţiile unui curricullum modern învăţătorul trebuie sa ia decizii. În
absenţa unui inventar metodologic interiorizat( bine învăţat, mobil, aplicat şi transpus în situaţii noi),
activităţile proiectate de cadrul didactic nu pot fi anticipate interactiv, şi cu atat mai mult declanşate pe
parcursul activităţilor.
Profesorul devine astfel un actor la scena deschisă, pus în situaţia de a improviza, de a găsi
procedee şi tehnici metodologice pe moment, pentru rezolvarea situaţiilor neprevazute din timpul orelor.
Formarea elevilor nu se poate face prin simplă reproducere a unor situaţii de învăţare, sau prin
simpla reproducere a unui discurs, la adapost de libertatea şi responsabilitatea asumării deciziilor
complexe de către cadrul didactic.
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1. Cerghit, Ioan, (2002). Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri
stiluri şi strategii, Editura Aramis: Bucureşti;
132

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău

2. Cojocariu, V., M., 2000, Filosofia educaţiei pentru schimbare, Editura Corgal Press, Bacău;
3. Păcurari, O., 2003, Strategii didactice innovative, Editura Sigma, Bucureşti;
4 . Oprea, C., L., 2007, Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti;
5. Stănculescu, E., 2008, Psihologia educaţiei, Editura Universitară, Bucureşti;

Experimente didactice în spirit dadaist
Prof. dr. Alina PISTOL
Destinul unui oraş se împleteşte indisolubil cu figura emblematică a unei personalităţi culturale,
or anvergura europeană şi internaţională a personalităţii lui Tristan Tzara trebuie să se bucure de toată
atenţia şi de aprecierea predecesorilor săi. Samuel Rosenstock, mult mai cunoscut sub pseudonimul literar
de Tristan Tzara, s-a născut în 1896, pe 16 aprilie, la Moineşti, într-o familie relativ înstărită, tatăl său
fiind implicat în exploatarea petrolului. De numele lui Tristan Tzara avea să se lege, câţiva ani mai târziu,
pentru totdeauna, manifestarea insurecţională a avangardismului, cunoscută sub numele de dadaism.
Ca într-un joc al întâmplării – prin urmare, în spirit dadaist, în ultimii patru ani, în luna aprilie, am
organizat pentru elevii mei, din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,George Enescu” Moineşti, un Atelier Dada,
implicând copii cu vârste cuprinse între 12-14 ani. Aceştia s-au dovedit, de fiecare dată, veritabili urmaşi
ai concitadinului lor, Tristan Tzara. Atelierul DADA a fost gândit ca o activitate derulată pe parcursul a
două ore. Obiectivele acesteia au vizat: antrenarea elevilor în activităţi cu caracter creativ; realizarea unor
poeme, în tehnică dadaistă; punerea în formă a unor creaţii plastice, prin colaj, care să ilustreze poemele
dadaiste. Metodele şi procedeele utilizate au inclus: expunerea, conversaţia euristică, extragerea aleatorie
de cuvinte, colajul. Lucrările rezultate s-au constituit în obiectul unor expoziţii, organizate ulterior în
cadrul Simpozionului Naţional ,,Tristan Tzara şi cultura dada”, Moineşti. Aceste lucrări s-au constituit,
ulterior, în ilustraţia câte unui remarcabil și inedit recital de poeme dadaiste, susţinut de către elevi, în
coordonarea noastră.
Copiii implicați au găsit în cadrul acestui atelier original ocazia de a se educa într -un context
nonformal, deopotrivă cu șansa de a-și exploata potențialul creativ și de a genera un eveniment cultural, în
ipostaze variate. Găsim, de asemenea, că prin diversitatea modalităților prin care au fost puse în formă
principiile dadaiste, la nivelul unor evenimente reprezentative pentru Moinești, copiii au conștientizat
rolul important pe care îl pot juca pentru viața culturală a acestui oraș.
Nu trebuie uitat de unde a pornit experimentul nostru didactic: de la principiile dadaismului,
interpretate în spirit contemporan și ludic. Acesta, definibil drept un curent literar nihilist, ia naştere pe
fundalul unei Europe aflate în plin război mondial, ca simptom al unei societăţi marcate de abominabil şi
de masacru, dar care doreşte să menţină cu orice preţ iluzia existenţei de tip burghez. În circumscrierea
acestui curent în zodia lui „Nu”, ca spaţiu al debusolantului, al jocului deconcertant de factură lingvistică,
al polarizărilor ideologice, prin raportarea la literatura anterioară, meritul îi revine lui Tzara. Denumirea
sa fost o opţiune hazardată, obţinută prin alegerea aleatorie a termenului Dada, din Dicţionarul Larousse,
gest care se dorea o farsă la adresa unei generaţii întregi de cititori, formată în spiritul unei poetici
bombastice, preţioase şi redundante 1.
Din toată această explicaţie, membrii Cabaretului „Voltaire” îşi însuşesc, ca deviză, expresia
„Fiecare are Dada-ul său!” Meritul major al lui Tzara, în contextul debutului dadaismului, la Zürich, este
acela de a fi fost cel mai activ promotor al acestuia, deschizând o Galerie Dada, în care îşi ţine
conferinţele asupra noii arte, cu precădere, asupra celei abstracte şi publicând cele patru numere ale
revistei ,,Dada 1” (1917), care îşi câştigă în scurt timp un renume internaţional. Este şi perioada publicării
primelor texte dadaiste ale lui Tzara, în volumul Prima aventură cerească a domnului Antipyrine (1916),
1

«Dada. Lingv. Termen copilăresc, care este folosit pentru a desemna un cal. Fig. Idee obsesivă, înclinaţie».
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Douăzeci și cinci de poeme (1918) şi șapte manifeste Dada, din care se demarcă o „(...) credinţă
indiscutabilă în fiecare zeu produs imediat al spontaneităţii: dada”.
Mutarea scriitorului de origine română la Paris, după 1919, coincide și cu tra nsferul dadaismului
într-un spațiu cultural cu oportunitatea accederii la un public internațional. Dadaismul lui Tzara duce mai
departe, în spațiul francez, jocul hazardului, noua poetică a asocierii arbitrare de cuvinte, căutarea unei
sintaxe debusolante, prin asocieri inedite de cuvinte, inconformismul, atât în formă, cât şi în conţinut,
eliberarea semnificantului şi relativizarea maximală a sensului: „Luaţi un ziar/ Luaţi nişte foarfeci. / (…)
Decupaţi articolul / (…) Scoateţi cuvintele, unul câte unul, dispunându-le în ordinea în care le veţi
extrage. / Copiaţi-le conştiincios. / Poezia vă va semăna”2.
Poemele publicate de Tzara în revistele ,,Sic”, ,,Nord-Sud” şi ,,Dada” se împletesc cu seria
articolelor-manifest, apărute în revista „Littérature“ și în buletinul „Cannibale” (1920), cu punerile în
scenă şocante, precum și cu vehicularea unor concepte precum: „spontaneitate”, „dezgust”, „întâlnire a
contrariilor”, „dezordine”, „distrugere”, „carambol”3.
Inspirați de convingerile dadaiste și selectând acele elemente adaptabile unui atelier de creație, am
pus la baza experimentului nostru didactic convingerea celui mai cunoscut scriitor moineştean într-o ,,(…)
credinţă indiscutabilă în fiecare zeu, produs imediat al spontaneităţii: dada”4, privilegiind principii
precum: jocul hazardului; o poetică a asocierii arbitrare de cuvinte; căutarea unei sintaxe debusolante,
prin asocieri inedite de cuvinte; inconformismul, atât în formă, cât și în conținut; eliberarea
semnificantului; relativizarea sensului.
Elevii s-au folosit de elemente cum ar fi: decupaje de cuvinte; foi A4, coli de carton, șipci de
lemn, sfoară etc.; diverse colaje (fotografii, simboluri etc.); creioane colorate, markere, culori acrilice;
pensule, lipici, capsatoare, perforatoare, foarfece; inserții de textile, mărgele, ațe, bile colorate .
Au fost propuse trei teme de lucru. O primă temă s-a axat pe crearea de poezii dadaiste, conform
unuia dintre principiile acestui curent literar: ,,Luați un ziar / Luați niște foarfeci / Scoateți cuvintele unul
câte unul, dispunându-le în ordinea în care le veți extrage. / Copiați -le conștiincios. / Poezia vă va
semăna”.5 Au fost decupate cuvinte, dispuse corespunzător părților de vorbire, semnelor de punctuație și
de ortografie ori unor sintagme. Cuvintele au fost apoi extrase aleatoriu, lăsându-se loc
experimentalismului. Copiilor li s-a cerut să lucreze în echipe. Fiecare dintre grupele constituite și -a
delegat câte un reprezentant – responsabil, în primă etapă, cu configurarea poemului dadaist. Cuvintele
extrase au fost copiate pe hârtie. Puzzle-ul aparent haotic de cuvinte și de idei s-a transformat, sub ochii
noștri, în poeme mai mult decât surprinzătoare, prin ineditul metaforelor și al asociațiilor de imagini –
veritabile texte dadaiste.
Având ca punct de inspirație textele poetice create spontan în cadrul primei teme, pentru cea de a
doua li s-a cerut elevilor să pună în formă creații plastice, prin acea tehnică a colajului ce evocă spiritul
unor pictori dadaiști – Francis Picabia, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Max Ernst ori K. Schwietters.
Elevii au descoperit, astfel, ,,pictopoezia”, despre care teoretiza Victor Brauner, în revista ,,75 HP”,
octombrie 1924 – un spațiu al interferențelor dintre imagine și cuvânt, în care verbul devine parte
integrantă a alchimiei imaginii. Ulterior, aceste colaje au făcut obiectul unor expoziții organizate la
Biblioteca Municipală ,,Ștefan Luchian”, din Moinești, sau în cadrul unor evenimente culturale, la nivelul
școlii.
Pentru a treia temă de lucru, elevii au pregătit un microrecital cu textele dadaiste ai căror autori au
fost, pe fundalul colajelor cu rol ilustrator. Contextul acestora a fost Simpozionul Național Tristan Tzara
și cultura dada, Moinești, organizat în luna aprilie. Acesta configurează, deja, o tradiţie a celebrării
părintelui dadaismului şi a spiritului ce a stat la baza acestui imbold creativ.

2

Tristan Tzara, Manifestul despre iubirea slabă şi iubirea amară, 1920.
Tristan Tzara, Louis Aragon, André Breton, „Pour Dada”, 1920.
4
Tristan Tzara, buletinul ,,Dada”, I, 1917.
5
Manifestul despre iubirea slabă și iubirea amară, 1920.
3
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Prin atelierele de creație descrise mai sus, desfășurate la Școala Gimnazială ,,George Enescu”
Moinești, elevii noștri au descoperit un spațiu al educației non -formale, în care își găsesc locul metode,
mijloace și procedee originale, care pot genera creați i artistice autentice. Studiul literaturii a căpătat, de
asemenea, o altă dimensiune, devenind un ferment al propriului act creativ – fie că acesta ia forma unui
poem, a unui colaj ori a spectacolului teatral. Putem afirma că cei mici au fost stimulați prin acest
experiment didactic să aducă în spaţiul Moineştiului un basm foarte frumos despre prinţul-artist care a
devenit un contestatar recunoscut pe toate meridianele.

Etica profesională
Prof. înv. preşcolar Aurelia PIŢU
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău
„Meseria de educator este o mare și frumoasă profesiune, care nu seamănă cu nici o alta, o
meserie care nu se părăsește seara odată cu hainele de lucru. O meserie aspră și plăcută, umilă și mândră,
exigentă și liberă, o meserie în care mediocritatea nu este permisă, unde pregătirea excepțională este abia
satisfăcătoare, o meserie care epuizează și înviorează, care te dispersează și exaltă, o meserie în care a ști
nu înseamnă nimic fără emoție, în care dragostea e sterilă fără forța spirituală, o meserie când apăsătore,
când implacabilă, ingrată și plină de farmec.”
(Victor Hugo)
Etica reprezintă o colecţie de valori universale, şi vizează valorizarea unor acţiuni (bine/bun/rău).
În profesia de dascăl, cerinţele şi calităţile ce ne sunt solicitate de sistemul de învăţământ, de societate şi
comunitate se referă la pregătirea temeinică de specialitate dar în acceaşi măsură şi pregătirea
psihopedagogică. Cele două tipuri de pregătiri sunt interdependente, prima contribuie la instituirea
prestigiului în faţa clasei iar a doua este cea care determină dezvoltarea capacităţilor psihice ale copiilor
cât şi formarea de trăsături morale şi chiar fizice, cum ar fi apariţia şi consolidarea unui stil propriu de
muncă.
Fiecare persoană care activează în cadrul unei instituţii are obligația de a cunoaște codul de etică
și conduită profesională și de a-și ghida activitatea profesională și conduita în cadrul instituției după codul
de etică..
Profesorul trebuie să demonstreze INTEGRITATE prin:
crearea şi menţinerea relaţiilor profesionale corespunzătoare;
comportarea cu imparţialitate, încredere şi onestitate;
Profesorul trebuie să demonstreze ONESTITATE prin:
exersarea acţiunilor de zi cu zi cu corectitudine, de la gânduri la fapte ;
exprimarea stimei faţă de o altă persoană, acţionând şi discutând sincer şi corect ;
Profesorul trebuie să demonstreze RESPECT prin:
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a fi tolerant, atent şi înţelegător cu alte persoane, părerile şi valorile lor ;
a fi conştient de faptul că relaţia cu elevii şi părinţii acestora trebuie să fie bazată pe respect
reciproc, încredere şi dacă este necesar, pe confidenţialitate ;
Profesorul trebuie să demonstreze RESPONSABILITATE prin:
oferirea priorităţii educaţiei şi îngrijirii elevilor ;
angajarea în activităţi de dezvoltare profesională continuă şi de îmbunătăţire a strategiilor de
predare – învăţare ;
colaborarea şi cooperarea cu colegii în interesul educării şi bunăstării discipolilor ;
Profesorul trebuie să demonstreze ÎNCREDERE prin:
a fi cinstit şi rezonabil ;
 participarea la bunăstarea indivizilor şi a comunităţii ;
 soluţionarea conflictelor prin discuţii profesionale şi de reflecţie ;
O educaţie de calitate, pe care cu toţii dorim să o regăsim în unităţile de învăţământ din România,
constituie piatra de temelie a societăţii democratice. Etica profesională a cadrelor didactice stă la baza
constituirii calităţii. Calitatea educaţiei se evidenţiază prin asigurarea de şanse egale pentru toţi copiii şi
tinerii şi este fundamentală pentru bunăstarea socială prin contribuţia sa la dezvoltarea economică, socială
şi culturală.
Profesorii şi personalul din educaţie au responsabilitatea de a întări încrederea generală a
publicului în standardele serviciilor ce sunt aşteptate de la toţi cei implicaţi în această importantă
activitate.
Manifestarea unei gândiri responsabile este sufletul activităţii profesionale, iar activităţile
profesorilor şi personalului din educaţie dedicate cu devotament, competenţă şi dăruire pentru a susţine în
permanenţă elevul în atingerea propriului potenţial, reprezintă un factor critic în asigurarea unei educaţii
de calitate.
Experienţa, devotamentul şi profesionalismul cadrelor didactice, trebuie să fie combinate cu
condiţii bune de muncă, o comunitate care să-i sprijine şi să creeze politici care să permită o educaţie utilă
şi de durată pentru viitorii cetăţeni ai societăţii.
Bibliografie:
1.
Robu Maria, Empatie în educaţie. Necesităţi pedagogice moderne. Ghid pentru cadrele didactice
din învăţământul preuniversitar; ed. DPH, Bucureşti, 2008
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Jocuri pentru gestionarea furiei
Înv. Elena POP
Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Oneşti
Furia este un sentiment pe care mulţi oameni, îl experimentează la un moment dat în viaţa lor. Ea
reprezintă o serie de reacţii emoţionale, unele dintre ele fiind adecvate, sănătoase (iritarea, dezamăgirea,
nemulţumirea, supărarea), iar altele sunt nesănătoase (ura, amărăciunea, sfidarea, ostilitatea).
Pentru copii acest sentiment apare atunci când le este încălcat spaţiul personal, le-au fost încălcate
drepturile sau au fost trataţi nedrept. Neavând dezvoltate abilităţile cognitive, ei presupun că ceilalţi îi
atacă şi având convingerea că ceilalţi trebuie să acţioneze conform regulilor, drepturilor şi raţiunea lor, ale
copiilor. Furia ia naştere când nu obţii ce îţi doreşti şi manifeşti lipsă de răbdare faţă de frustrarea cu care
te confrunţi. Ai tendinţa să-i blamezi pe alţii, în timp ce propriile tale gânduri sunt cele care cauzează
furia ta.
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Identificarea semnalelor care ne avertizează că ne înfuriem
Când suntem furioşi mintea parcă se goleşte de orice alt gând în afară de cel care produce iritare,
iar asta dă naştere la emoţii negative. Creşte ritmul bătăilor inimii, mâinile şi picioarele sunt puternic
vascularizate, corpul ia poziţia de luptă, respiraţia devine şuierătoare, muşchii maxilarului sunt încordaţi
iar buzele par a semăna cu linie dreaptă, apare încruntarea frunţii şi sprâncenele coboară brusc. Cu toate
aceste schimbări care se petrec pe parcursul a 1-2 secunde, părem mai înfricoşători şi mai decişi să
acţionăm pentru a ne apăra propriul interes, indiferent care o fi acela. Bineînţeles că nici cel căruia îi
adresăm aceste semnale nu rămâne nepăsător. Iar de aici este doar un pas până la escaladarea conflictului.
Care este cauza furiei?
Ce anume declanşează furia şi conduce la instalarea unei stări de disconfort?
 critica venită din partea persoanelor de referinţă;
 oboseala - suntem mai refractari la propunerile de joacă ale copiilor iar zbenguielile acestora pot
deveni un adevărat calvar;
 îngrijorările în privinţa propriei stabilităţii financiare;
 lipsa timpului;
 dezacordurile constante cu partenerul de viaţă, cu fraţii;
 pierderea bruscă a cuiva drag.
Managementul furiei este un proces prin care învăţăm să recunoaştem acele semnale care ne
anunţă că începem să ne înfuriem, să acţionăm pentru a ne calma, să gestionăm situaţia într-un mod
eficient. Copiii vor învăţa că având un control asupra emoţiilor, vor avea parte de putere, influenţă şi
autoritate în mod constructiv.
„Reguli să respect nu-i greu, în comportamentul meu!”a fost deviza unei luni pe parcursul
anului şcolar în care am încercat să conştientizăm că uneori există disconfort emoţional şi putem să facem
alegerea potrivită: să ne calmăm şi să realizăm că sursa supărării noastre este diferită de persoana care se
află acum în faţa noastră. Elevii clasei a III-a D au luat parte la mai multe jocuri.
Jocul „Schimbă locul!”
Elevii se află aşezaţi pe scaune într-un cerc/oval, în funcţie de spaţiul clasei sau al sălii în care se
desfăşoară activitatea. Vor număra de la 1 la 3 până ce fiecare elev primeşte un număr. Dacă numărul
elevilor din clasă este par, atunci învăţătorul va participa în calitate de elev. Dacă numărul elevilor din
clasă este impar, jocul va fi condus de elevi, în funcţie de cum le vine rândul în calitate de conducător..
Elevii care au numărul 1 vor fi panseluţe. Numărul 2 vor fi zambile. Numărul 3 vor fi narcise. Un
elev/învăţătorul (se află în picioare în mijlocul cercului/ovalului) şi dă startul jocului spunând:Zambilele
(sau ce floare doreşte el/ea) să-şi schimbe locul!
În acest moment numai elevii care au „primit” numele de „zambilă” se ridică şi încearcă să
găsească un alt scaun pe care să se aşeze. Cel/Cea care a dat comanda se va aşeza pe unul din scaunele
libere, astfel un copil va rămâne fără loc şi va conduce în continuare jocul. Acum el/ea va cere ca alte
„flori” să-şi schimbe locul.
De fiecare dată rămâne un copil care nu are loc. Acel copil va alege ce „flori” îşi schimbă locul.
Regulile jocului:
 Reţin numărul pe care l-am primit
 Reţin numele florii care mă ajută să particip la joc
 Păstrez numele florii care mi-a revenit la începutul jocului chiar dacă m-am aşezat
pe un scaun pe care a stat un elev cu un alt nume de floare
 Păstrez liniştea în timpul jocului
 Ascult când dă comanda colegul/colega mea
 Acţionez conform regulilor jocului
 Accept faptul că am rămas fără loc
 Mă aşez pe scaunul liber fără să îmbrâncesc colegii
În ziua următoare, elevul Boholţeanu Radu a compus o poezie spunând că jocul i-a plăcut foarte
mult.
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Schimbă locul!
Boholţeanu Radu, clasa a III-a D
Să schimb locul nu e greu
De atent voi fi mereu,
Comanda eu o ascult
La locul liber mă arunc.
Regulile jocului le înţeleg
Cu florile eu mă distrez,
Rămân uneori fără loc
Şi pornesc din nou la joc.
Colegii sunt plini de veselie
Aleargă, strigă se-mbrâncesc,
În clasă este multă bucurie
Când locul liber îl găsesc.
O abordare eficientă cu încredere, centrată pe soluţie a situaţiei conduce la relaţii interindividuale
stabile şi armonioase. Cu cât rămânem mai mult timp blocaţi în problemă cu atât rezolvarea ni se va părea
ceva imposibil.
Sfaturi pentru gestionarea situaţiilor de furie
 Când un copil este supărat, frustrat, acceptaţi situaţia de furie.
 Arătaţi-i că îl înţelegeţi, că nu sunteţi orbi. Înţelegerea calmează situaţia.
 Învăţaţi-l despre sentimentele de furie şi limitele sale.
 Concentraţi-vă asupra soluţiilor.
 Găsi o soluţie împreună.
 Asiguraţi-l că va fi bine.
 Adoptaţi o atitudine pozitivă.
 Zâmbiţi cald.
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Tratarea diferenţiată în ciclul primar
Prof. Maria POPA
Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura
“Învăţătorul cu adevărat înzestrat este acela care îşi aduce clasa la stadiul în care să poată
spune: Fie că sunt de faţă ori nu, clasa îşi continuă activitatea. Grupul şi-a câştigat independenţa.”
(Maria Montessori )
În condiţiile învăţământului activ, învăţătorului îi revin îndatoriri noi, complexe, referitoare la
cunoaşterea evoluţiei fiecărui copil şi la evaluarea sistematică a achiziţiilor acestuia. Constatând lacune în
cunoştinţe sau în deprinderile unui copil, el trebuie să-i organizeze procesul de învăţare astfel încât,
bazându-se pe achiziţiile sale anterioare, să-i completeze lipsurile. În acest context, greşelile pe care le
face elevul vor constitui un indicator al demersurilor şi al achiziţiilor sale, care îi permite învăţătorului să
construiască programul de recuperare bazat pe sprijin individual şi eficace. Numai astfel, fiecare elev, îşi
va constitui, cu ajutorul învăţătorului propriul său itinerar de învăţare.
Actul didactic, în didactica sa, are caracter procesual, secvenţial şi poate fi reglat şi autoreglat în
permanenţă. Evaluarea vizează, deci, atât rezultatele învăţării elevilor, cât şi procesul însuşi, în continua
sa desfăşurare.
Cunoaşterea cu precizie de către învăţător a obiectivelor urmărite de fiecare secvenţă, precum şi a
competenţelor pe care trebuie să le dobândească elevii prin parcurgerea conţinuturilor prevăzute de
programele şcolare constituie o condiţie esenţială pentru realizarea unui învăţământ eficient. Ea permite
organizarea demersului didactic ca sistem de relaţii între: obiectivele urmărite, conţinut de predareînvăţare, strategii (sarcini, situaţii de învăţare), evaluare, progres şcolar al fiecărui elev.
În practica şcolară tratarea diferenţiată a elevilor se poate face şi prin utilizarea unor game variate
de muncă independentă, atât în clasă, cât şi acasă. Procedeul este deosebit de eficace atunci când
stabilirea unor teme pe măsura elevilor se întemeiază pe o cunoaştere profundă a capacităţilor fiecărui
elev şi, mai ales, pe evidenţa dificultăţilor şi a greşelilor caracteristice pe care aceştia le-au întâmpinat ori
le-au săvârşit în lucrările precedente, fiindcă în funcţie de acestea se pot alege, fie temele comune pe care
să le rezolve independent toţi elevii din clasă, fie temele care să ajute grupele de nivel sau pe fiecare elev
în parte să se dezvolte la nivelul posibilităţilor lui.
Notarea constatărilor şi observaţiilor, a măsurilor ce trebuie luate, constituie un fel de memento
pentru învăţător de a căuta necontenit metode, procedee şi mijloace prin care să elimine treptat
deficienţele din pregătirea elevilor.
Învăţătorul are la îndemână o multitudine de strategii corespunzătoare stilului de învăţare şi nevoilor
fiecărui copil.
Din multitudinea factorilor care conduc la necesitatea realizării unei activităţi didactice
diferenţiate, acelea care au impus au fost deosebirile dintre copii de aceeaşi vârstă, supuşi unui proces
comun de instruire, înţelegerea nevoii de a nu uniformiza, ci de a oferi condiţii de afirmare a celor dotaţi
cu înzestrări personale deosebite, ori cu ritmuri mai alerte ori mai lente în acumulări. Ele privesc
dimensionarea psihologică a personalităţii umane care se distinge printr-o sinteză de dispoziţii, tendinţe
biologice, înclinaţii înnăscute, pe de o parte, şi însuşiri formate în cursul vieţii şi activităţii, pe de altă
parte. Deosebirile individuale sunt o realitate, iar natura şi gradul lor de dezvoltare sunt de multe ori uşor
sesizabile, astfel că nu ne vom găsi niciodată în faţa omului în general, ci totdeauna în faţa unui om
particular, a unui individ care, de multe ori, se dovedeşte a fi o enigmă.
Acţiunea de diferenţiere a activităţilor cu elevii, trebuie stabilită orientând-o după acele aspecte
care influenţează mai puternic randamentul acestora. Stabilirea unui sistem de lucru adecvat trebuie să se
facă în funcţie de "capacitatea de învăţare" sau de "însuşire" a informaţiilor (receptivitate la învăţare).
Orice acţiune de diferenţiere a instruirii trebuie să pornească de la sesizarea trăsăturilor comune, dar şi a
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deosebirilor dintre subiecţi, deosebiri manifestate pe mai multe planuri : tip dominant al proceselor
nervoase superioare, dezvoltare intelectuală, capacitate de învăţare, ritm de lucru, interes, înclinaţii.
Depistarea acestor trăsături care îi diferenţiază pe elevi, stabilirea rolului fiecăreia în definirea
comportamentului care conduce la obţinerea performanţelor, reprezintă operaţia iniţială, premisa oricărei
acţiuni de tratare diferenţiată a elevilor din ciclul primar.
Caracteristica acţiunii de diferenţiere în planul organizării şi desfăşurării activităţii didactice o
constituie nuanţarea modalităţilor de lucru, evitându-se separarea cu caracter permanent a copiilor
capabili de un randament ridicat, de copiii lenţi. Totodată, aceasta implică îmbinarea raţională, echilibrată,
a activităţii frontale cu întreaga clasă şi a activităţilor pe grupuri ori individuale, adaptate particularităţilor
acestora.
Abordând stilul tratării diferenţiate, clasa devine un mediu dinamic şi mereu în schimbare, în care
dascălii pot dovedi că apreciază pe fiecare dintre elevi şi pe toţi elevii.
Tratarea diferenţiată este o premisă a prevenirii eşecului şcolar şi reprezintă garanţia obţinerii
unor rezultate deosebite în munca institutorilor.
Bibliografie:
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2. Nicolae Oprescu, Ameliorarea randamentului şcolar prin diferenţierea învăţământului, Modernizarea
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Comunicarea dintre învăţător şi elevul său
Prof. înv. primar Liliana PURICE
Școala Gimnazială ,,Emil Racovițăˮ Onești
Comunicarea înseamnă talentul de a înţelege că nu suntem la fel. (Octavian Paler)
Sute de definiţii au încercat să redea ce este comunicarea, dar, cred, cea mai simplă este cea dată
chiar prin traducerea din limba latină a cuvântului comunicare: a face cunoscut; a înştiinţa; a fi, a se pune
în legătură cu...
Comunicarea ne leagă de ceilalţi, ne ajută să ne înţelegem unii pe alţii.
Comunicarea se poate defini în variate sensuri, exprimând diversele niveluri şi forme ale relaţiilor
umane pe care le mijloceşte.
În societatea umană comunicarea este de tip social, cuprinzând toate mecanismele prin care
relaţiile umane există şi se dezvoltă.
Comunicarea este privită ca un proces de înţelegere între oameni, cu ajutorul transferului de
informaţie.
În procesul didactic, comunicarea este fundamentul relației educaționale. Deși s -ar părea că aici
comunicarea ar trebui să performeze (grup organizat, niveluri intelectuale atitudinale de interese
asemănătoare, conducerea activității de către persoane autorizate și competente), în realitate, comunicarea
este grevată de numeroase obstacole.
În comunicare, fiecare dintre participanți se angajează cu întreaga personalitate, cu sistemul de
valori, interese, motivații.
La începutul fiecărui an școlar ne punem întrebarea: ,,Ce aș teaptă elevul de la noi, învățătorii?”.
Am realizat că așteaptă foarte multe. Așteaptă să fim buni și blânzi în relațiile cu ei, să fim drepți, să-i
tratăm ca pe niște oameni mari, să fim apropiați de ei. În relația învățător-elev, esențială a fost și rămâne
însă și problema autorității sale. Autoritatea învățătorului este firească, necesară și are efecte favorabile în
planul comunicării, însă „autoritate”nu înseamnă ,,spirit dominator”, „sarcasm”, „ironie”.
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Din clasa pregătitoare, comunicarea se face pe suport intuitiv (povestiri după imagini, probleme
după imagini etc). În clasele II-IV se folosesc atât imagini artistice (tablouri, filme), cât si sintetice (hăr ți,
scheme). La orele de geografie, cunoașterea mediului, folosind un limbaj specif ic, elevii vor comunica
despre tema propusă privind o hartă, peisaje din natură, grafice, etc. Toate disciplinele pe care elevul le
studiază la școală contribuie la dezvoltarea comunicării.
Într-o situaţie de instruire elevul vine în întâmpinarea celor transmise de învăţător cu propriul său
repertoriu, ansamblu de cunoştinţe, priceperi, deprinderi, motivaţia sa şi capacitatea de receptare. Mesajul
vehiculat de învăţător poate fi diferit ca densitate ideatică ignorând capacitatea de receptare a elevului.
Dacă repertoriile nu prezintă elemente comune, comunicarea nu are loc. Cu cât intersecţia este mai mare,
cu atât comunicarea este mai bună. În actul comunicării didactice este necesară armonizarea repertoriilor,
în sensul aproprierii învăţătorilor de posibilatea de receptare a elevilor.
Se întamplă, uneori, ca predarea să se facă într-un limbaj academic, ceea ce îngreunează
decodarea. Pentru prevenirea acestor situaţii se recurge la o serie de proceduri ca: precizia şi acurateţea
mesajului, revenirea asupra explicaţiilor, repetări, introducerea unor paranteze. Comunicarea eficientă
depinde şi de recontextualizare, de adecvarea comunicării la context. Cu cât cuvintele vehiculate, utilizate
au un grad ridicat de abstractizare, cu atât referirile sunt mai vagi şi comunicarea este ambiguă. Filtre în
mintea vorbitorului îl împiedică să îşi exprime în mod clar ideea şi filtre în mintea ascultătorului îl
împiedică să recepţioneze ideea aşa cum a fost transmisă.
Barierele pot fi fizice: deficienţe de vorbire sau de auz, mediul în care se desfăşoară comunicarea,
amplasamentul, lumina, temperatura, ora din zi, durata, dar şi semantice: vocabularul, sintaxa frazei,
conotaţiile emoţionale ale unor cuvinte. Mereu suntem cu toţii supuşi într-o formă sau alta diverselor
forme de influenţă socială. Presiunea reală sau imaginară poate influenţa individul în sensul modificării
percepţiilor, trăirilor, atitudinilor şi chiar comportamentul acestuia.
Prin comunicare şi activitatea didactică, învăţătorul, datorită statutului şi rolului pe care îl are,
exercită influenţe specifice, de natură emoţională.
În procesul comunicării didactice acţiunile de influenţă socio-educaţionale sunt reciproce. Astfel,
în contextul acestor interacţiuni unii învăţători şi elevi, în funcţie de diferiţi factori, pot să se conformeze
normelor sau să-şi păstreze independenţa. Apar situaţii de cedare în faţa presiunilor sociale, cerinţelor
educative, de acceptare sau de respingere evidentă a acestora. Însă, în toate cazurile, aproape, graţie
statusului, capacitatea de a influenţa a profesorului este superioară celei a elevului.
Prin cuvinte, prin felul de a se purta, prin atitudinile lor, prin capacitatea de a elabora condiţii
spaţiale sau senzoriale, prin includerea în context a elementelor situaţionale concrete sau imaginare,
învăţătorii construiesc noi situaţii pentru elevi. În acelaşi timp, intenţiile de influenţă ale învăţătorilor pot
fi vizibile, directe, coercitive, stresante, ascunse, discrete, subtile şi se pot finaliza cu succes sau eşec.
Raţiunea procesului de comunicare, a interacţiunii dintre învăţător-elev, în situaţia didactică, este
de a obţine împreună stima de sine. Stima de sine, componenta afectiv-evaluativă şi motivaţională a
cunoşterii Eului, este atitudinea pozitivă sau negativă a subiectului faţă de propria fiinţă şi modul de a se
simţi capabil, important, valoros. Elevii cu stimă de sine scăzută nu au încredere în forţele proprii, sunt
nemulţumiţi de felul lor de a fi: „ „Nu mă place nimeni”, „Sunt antipatic”, evită să se implice în sarcini
noi, îi blamează pe ceilalţi pentru nerealizările lor. Nu au iniţiativă şi nu vor să se exprime pe sine ca să
nu greşească. Pentru a depăşi blocaje în comunicare, urmare a unei stime de sine scăzută a elevilor, am
formulat clar aşteptările mele de la elevi, am învǎţat pe elevi să se accepte pe ei înşişi chiar şi când sunt
dezamăgiţi: „Nu ai obţinut niciun premiu la olimpiadă, dar te-ai situat pe o poziţie destul de bună”, am
identificat domeniile de competenţă ale elevului şi am creat situaţii în care acestea să fie utilizate cu
succes.
Învăţătorii trebuie să încurajeze elevii atunci când dau răspunsuri bune la oră şi obţin performanţe
în activităţile extraşcolare. În acelaşi timp, elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi. Ascultarea activă
este una dintre cele mai importante elemente ale comunicării eficiente.
Dacă învăţătorul nu este unul dintre aceia care au impresia că este suficient să expună lecţia nouă
şi să o explice potrivit mecanismelor logicii sale personale, atunci el va şti să propună diverse modalităţi
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de diferenţiere succesivă sau simultană a tehnicilor sale pedagogice. După ce va verifica dacă elevii
posedă capacităţile şi competenţele necesare asimilării de cunoştinţe noi, el le va fixa prin indicaţii precise
obiectivul ce trebuie îndeplinit şi va propune proceduri şi mijloace. Deja, din acest stadiu, ascultarea va fi
decisivă. Învăţătorull va observa reacţiile elevilor, va sublinia punctele importante şi va reformula
întrebările.
În concluzie, o comunicare eficientă presupune identificarea şi depăşirea blocajelor ce
pot interveni în cadrul acesteia la un anumit moment dat, prin asigurarea alternativelor de
eficientizare. Realizarea acestui deziderat, presupune la rândul său dezvoltarea unor deprinderi şi
abilităţi comunicative interlocutorilor. Lipsa deprinderilor sociale sau insuficienta lor dezvoltare
sunt asociate cu probleme emoţionale şi comportamentale, cu dificultăţi de adaptare socială.
Dificultăţile de stabilire şi menţinere a relaţiilor interpersonale reduc calitatea şi frecvenţa
experienţelor de învăţare, ceea ce atrage o scădere a performanţelor şcolare. Rolul comunicării
este acela de a favoriza experienţele de învăţare, de a dezvolta deprinderile de comunicare şi
relaţionare. Prin intermediul lor se asigură o protecţie faţă de comportamentele de risc şi faţă de
situaţiile de criză. Dezvoltând abilităţile de comunicare şi relaţionare se pot preveni stările de
afectivitate negativă (timiditate, stimă de sine scăzută, singurătate, etc).
Bibliografie:
1. Sălăvăstru, D., 2004, ,,Psihologia educației”, Editura Polirom, Iași;
2. Dumitriu, Gh., Dumitriu, C., 2003, ,,Psihopedagogieˮ, Editura Didactică și Pedagogică, R.A.,
București;
3. Balan, B., Boncu, Ș., Cosmovici, A., Coza, T., Crețu, C., Cucoș, C., Dafinoiu, I., Iacob, L., Moise,
C., Momanu, M., Neculau, A., Rudică, T., 1998, ,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare
și grade didacticeˮ, Editura Polirom, Iași.

Computerul şi matematica
Prof. Alina RADU
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău
Pe parcursul anului şcolar 2014 – 2015 am desfăşurat activităţi în cadrul proiectului
POSDRU/153/1.1/S/141867/Matematică digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale
pentru clasa a III-a. Am urmărit eficientizarea lecţiilor de matematică atât prin implementarea unor
metode activizante cât şi prin utilizarea unor softuri educaţionale specifice.
Pe lângă activităţile organizate cu elevii, am elaborat o unitate de învăţare ale cărei conţinuturi
urmăresc obiectivele proiectului. Vă supun atenţiei în cele ce urmează câteva sarcini de lucru din
respectiva unitate de învăţare (intitulată „Bucuriile vacanţei”):
LA MARE

Mamaia este o stațiune turistică de vară a litoralului românesc,
pe malul vestic al Mării Negre. Este situată în nordul
Municipiului Constanța, din care face parte. Are foarte puțini locuitori
permanenți (7 la recensământul din 2002, mai ales paznici), fiind însă
suprapopulată pe parcursul verii. Construcția unor ansambluri
rezidențiale, care se desfășoară în prezent pe malul lacului Siutghiol, va
schimba poate această stare de fapt.

În luna lui gustar, prietenii noştri se răsfaţă pe nisipul fierbinte al plajei. Sunt în staţiunea
Mamaia, alături de părinţii lor.
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1. Copiii cară nisip umed să construiască un castel. Dacă o căldăruşă plină conţine 3 kg de nisip
şi ei şi-au propus să transporte 97 de căldăruşe, câte kg de nisip vor folosi pentru castelul lor
minunat?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Tudor adună scoici cu spor. Constată că are un număr de scoici egal cu cel mai mic număr de
trei cifre cu cifra sutelor 3. Dacă vrea să le grupeze câte treizeci, câte grupe de scoici va
obţine?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

3. Copiii sunt la cofetărie şi fiecare are 20 de lei, bani de buzunar.
Realizează cât mai multe variante de desert folosind preţurile de mai sus. Ce rest se primeşte
în fiecare caz?

12 lei
15 lei
6 lei
3 lei
9 lei
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
4. La Acvariul din Constanţa copiii au admirat minunile adâncurilor. Folosind datele din tabelul
care reprezintă numărul vieţuitoarelor admirate, aflaţi:

97

73

59

88

a. Câte vieţuitoare sunt la acvariu?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
143

Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău

b. Cu cât sunt ai mulţi peşti decât stele de mare?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c. Cu cât sunt mai puţini crabi decât stele de mare şi caracatiţe la un loc?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
d. Câţi ochi şi cozi ai la un loc peştii din acvariu?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. Pentru promenadă trebuie ţinută uşoară, elegantă şi variată. Dacă Maria are 3 tricouri diferite
şi 2 fuste, scrieţi în câte moduri le poate combina şi desenaţi combinaţiile în tabel.

Se pot face ……….. combinaţii de haine.

Principalele dimensiuni ale managementului clasei de elevi
Prof.înv.primar Laura ROMANSCHI
Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Bacău
,,Hristos ne oferã chipul cu generozitate, cu dragoste şi înţelegere. Dar oamenii rãmân
responsabili de calitatea asemãnãrii.” (I.Cucoş,Curs de istoria pedagogiei, Iaşi,2002)
Dimensiunile centrale ale managementului clasei de elevi, identificate la nivelul practic-concret al
relaţiilor interacţionale din clasa sunt: Dimensiunea ergonomică: dispunerea mobilierului în sala de clasă,
vizibilitatea, pavoazarea/amenajarea sălii de clasă; Dimensiunea psihologică: capacitatea de învăţare a
elevilor, fundamentele psihologice ale competenţelor socio-relaţionale; Dimensiunea socială: clasa ca
grup social, structura informaţiei sociale în grupul clasă; Dimensiunea normativă: normativitatea în clasa
de elevi, conflictul normativ; Dimensiunea operatională: proceduri şi strategii de intervenţie ale cadrului
didactic, conformare şi complianţă comportamentală în clasă; Dimensiunea inovatoare.
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Dimensiunea Ergonomică
Problemele structurii ergonomice, nu pot fi considerate secundare sau lipsite de importanţă pentru
succesul activităţii la catedră a cadrului didactic. Suporturile investigaţionale moderne aduc probe certe în
favoarea acestor dimensiuni, considerându-le fundamentale în economia generală a procesului didactic, ca
proces managerial. Analiza unor subiecte, cum ar fi: dispunerea mobilierului din sala de clasă,
vizibilitatea, în sensul poziţionării elevilor în bănci şi pavoazarea sălii de clasă, au determinat
reconsiderarea unor structuri dimensionale ale managementului clasei de elevi. Un subiect predilect al
preocupărilor privitoare la ergonomia spaţiului de învăţământ - clasa - este cel al modularităţii
mobilierului şcolar, astfel încât, acesta să poată fi organizat şi reorganizat, compus şi descompus, în
funcţie de sarcina didactică fundamentală şi de stilul educaţional al cadrului didactic. Spre exemplu, o
dispunere a mobilierului în manieră tradiţională, favorizează mai ales expunerea cadrului didactic şi
atitudinea pasivă a elevilor şi se pretează la activităţi educaţionale de tip predare-învăţare, prelegere. Din
contră o dispunere a mobilierului pe sistem semicerc sau chiar oval, schimbă accentul interpersonal al
relaţiei educaţionale, favorizând şi încurajând interacţiunile permanente şi activismul elevilor. Deoarece
spaţiul nu-mi permite, nu pot să aranjez mesele din clasă aşa cum mi-aş dori, ele sunt aranjate în mod
tradiţional pe trei rânduri. La începutul anului şcolar am adoptat acest mod de aranjare împreună cu
părinţii şi am fost mulţumită că am reuşit să am spaţiu de trecere pe lângă fiecare măsuţă. Aranjând în
modul acesta mesele pot trece şi ajuta fiecare copil atunci când e nevoie, elevii fiind clasa I. Elevilor mei
le face plăcere să lucreze în echipe şi pentru asta grupez măsuţele câte două, obţinând grupe de 4 elevi. E
primul an în această şcoală şi am fost uimită la început de cât de mică este sala de clasă, dar acum m-am
obişnuit. Mi-ar plăcea ca elevii mei să aibă mai mult spaţiu de mişcare, să se poată juca în sala de
clasă.
Dimensiunea psihologică
Elementele centrale ale dimensiunii psihologice sunt reprezentate de cunoaşterea, respectarea şi
exploatarea particularităţilor individuale ale elevilor. Ca substrat integrator factorul central
este capacitatea de munca a elevilor în clasă, concept utilizat în toate studiile de psihologia muncii şi în
studiile de randament profesional.
Modul de concretizare structural-integrativă a capacităţii de muncă a elevilor în legătură directă
cu managementul clasei de elevi se prezintă astfel:
§
capacitatea de învăţare (exp.: "învăţarea normativă");
§
trăsăturile de personalitate (competente socio-relaţionale);
Dimensiunea normativă
Specialiştii în sociologia clasei de elevi au observat că acest univers şcolar este o reflectare micro
(în miniatură) a problematicii unei societăţi (... ansambluri de reguli care reglează desfăşurarea unei
activităţi educaţionale).
Particularizând problematica normativă la specificul clasei de elevi, putem desprinde câteva
concluzii privitoare la rolul constructiv al normelor în ceea ce priveşte organizarea internă a grupului, pe
de o parte, şi în evaluarea externă a grupului (judecăţi de valoare cu privire la comportamentele integrate
şi la comportamentele deviante - pozitiv şi negativ), pe de altă parte.
După aprecierile aceluiaşi autor, tipologia normativă cu relevanţă pentru clasa de elevi este
următoarea:
a. Norme explicite: sunt normele prescriptive, cunoscute, clar exprimate;
b. Norme implicite: sunt normele ascunse, care se construiesc în cadrul grupului. Începând încă
din primele momente ale vieţii de şcolar, copilul trebuie să respecte anumite reguli ale grupului din care
face parte, reguli pe care le va respecta mai greu sau mai uşor. Elementul de care depinde echilibrul şi
sănătatea grupului este modul în care cadrul didactic îndeplineşte rolul de manager al clasei de elevi.
Dimensiunea operaţională
Constatări investigaţionale interesante convertesc problematica teoretică a dimensiunii normative
într-o dimensiune operaţională, practică. Exemplul elocvent îl reprezintă poziţia divergentă a culturii
profesorale faţă de cultura elevilor. Aceştia din urmă dezvoltă în plan operaţional o serie de strategii de
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rezistenţă, "de supravieţuire" în clasă, cele mai importante fiind axate pe o idee valoroasă a sociologiei
educaţiei.
Pedeapsa şi recompensa sunt instrumentele tradiţionale de intervenţie pentru corectarea unui
anumit comportament. Pedeapsa aplicată de un învăţător cald, implicat şi ataşat din punct de vedere
socio-afectiv are efecte benefice imediate faţă de pedeapsa aplicată de un învăţător dur, distant. Pentru
şcolarii mici recompensa este mai benefică. Am observat că oferindu-le mici recompense copiii devin mai
motivaţi şi se implică mai mult în activităţi. Efectul produs de recompensă este mai durabil faţă de cel
produs de pedeapsă. Astăzi am pedepsit un elev pentru un comportament greşit, dar peste 2 ore el a
repetat acel comportament. Pedeapsa nu are întotdeauna efect benefic pentru şcolarii mici, mai eficientă
fiind recompensa.
Dimensiunea inovatoare
Din perspectiva managementului clasei de elevi, dimensiunea inovatoare reprezintă o condiţie
esenţială a optimizării interacţiunilor şi a microdeciziilor educaţionale în universul grupului. Independenţa
atitudinală şi de intervenţie a cadrului didactic în situaţii de criză este dependentă de capacităţile
inovatoare ale acestuia. Inovarea în planul relaţional al clasei de elevi nu este numai rezultatul presiunii
forţelor sociale inovatoare ci şi presiunile elevilor care acţionează din interior.
În ceea ce priveşte deciziile inovatoare este de menţionat necesitatea păstrării şi a identificării
unor spaţii pentru eventuale decizii secundare, suplimentare, în decursul fazei de intervenţie şi de
execuţie, spre exemplu în cazul unei intervenţii corecţionale, pedeapsa, reacţia elevului la momentul
respectiv poate determina o schimbare atitudinală a cadrului didactic.
Bibliografie :
1. Romita B. Iucu, „Managementul clasei de elevi”, Polirom, Iaşi, 2006
2. Joiţa Elena, „Management şcolar”, Ed. Gh. Alexandru, Craiova, 1995

Necesitatea tratării diferenţiate şi individualizate –abordare practică
Prof. înv. primar Iulia ROȘU
Școala Gimnazială Nr. 1 Pîncești
Complexitatea problematicii tratării diferenţiate şi individualizate, necesitatea aplicării în practică
impun fiecărui cadru didactic o serioasă investigare a studiilor teoretice, dar, mai mult decât atât,
identificarea, crearea, aplicarea unor idei, situaţii de învăţare, experienţe în domeniu.
Principiul de bază este că nu există elevi buni şi elevi slabi, ci există elevi buni la lucruri diferite.
În 1985 Howard Gardner elaborează Teoria inteligenţelor multiple: inteligenţa nu este considerată o
însuşire pusă în lumină prin teste standard, ci capacitatea de a rezolva probleme şi a realiza produse în
situaţii concrete de viaţă; există inteligenţe diferite şi autonome care conduc la modalităţi diverse de
cunoaştere, înţelegere şi învăţare.
Diferenţierea în activitatea educaţională include două perspective:
• perspectiva negativă ( „diferenţa” reflectă un statut mai scăzut, mai puţină valoare 
perpetuează inegalităţile şi tratamentul inechitabil; )
• perspectiva pozitivă (recunoaşterea individualităţii, a necesităţilor şi intereselor individuale).
Atât recunoaşterea, cât şi nerecunoaşterea diferenţelor pot produce, prin exagerare, consecinţe
negative, dacă ne referim la copiii cu dizabilităţi:
– dacă le recunoaştem, se poate ajunge la şcolarizarea diferită, separată  stigmatizare,
devalorizare;
– dacă nu le recunoaştem, poate apărea o şcolarizare inadecvată. (T. Vrasmas ).
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P. Perrenoud defineşte diferenţierea în educaţie ca o organizare a activităţii „în aşa fel încât
fiecare elev să fie constant sau cât mai frecvent confruntat cu situaţiile didactice cele mai productive
pentru el.” Tratarea diferenţiată se poate realiza prin:
• Curriculum diferenţiat (trunchi comun, extindere, aprofundare);
• organizarea clasei eterogene în grupe de elevi pe niveluri (minim, mediu, maxim), în funcţie de
progres, pe discipline de studiu;
• organizarea activităţii pe centre de învăţare (aplicaţie la teoria inteligenţelor multiple a lui H.
Gardner);
• organizarea şi desfăşurarea activităţii pe grupe, în funcţie de tempoul de învăţare;
• diferenţierea temelor pentru acasă.
Individualizarea presupune personalizarea educaţiei (de exemplu, copiii cu cerinţe educative
speciale, fie capabili de performanţe superioare, fie cu dizabilităţi în învăţare). Individualizarea poate fi
realizată prin:
• personalizarea obiectivelor (adaptarea obiectivelor educaţionale la posibilităţile reale ale
elevului);
• personalizarea activităţilor de învăţare, cu posibilitatea ca elevul să poată alege modalitatea
preferată de lucru;
• adaptarea timpului necesar pentru învăţare;
• adaptarea materialelor de instruire (fişe de lucru, fişe de ameliorare, fişe de dezvoltare, suporturi
audio- video etc.);
• învăţare asistată pe calculator;
• individualizarea temei pentru acasă.
O modalitate eficientă şi acceptată de elevi este tema pentru acasă cu sarcini de lucru
diferenţiate, după următoarea structură:
 tema pentru acasă obligatorie (tema notată cu O), care cuprinde sarcini de lucru de nivel
minim/ mediu;
tema pentru „elevii harnici” (tema notată cu  ); nu este obligatorie, dar poate fi efectuată de
elevii care doresc să lucreze suplimentar; tema include sarcini de lucru de nivel mediu/ superior;
 tema pentru „elevii isteţi” (notată cu
, simbolizând „un bec care se aprinde”); tema nu
este obligatorie şi include –în alternanţă- fie sarcini de lucru de nivel superior, fie diferenţiere pe baza
teoriei inteligenţelor multiple.
Fiecare elev va alege acasă, după efectuarea temei obligatorii, ce şi cât poate rezolva din celelalte
teme propuse. Faptul că fiecare poate face acest tip de alegere înseamnă, pentru elev: automotivare,
autoevaluare (relativă, evident!), propria adaptare la ritmul de lucru, la elementele de bioritm individual.
Ulterior, în evaluare, se pot face aprecieri, pot fi lăudaţi, evidenţiaţi elevii care, în unităţi mai mari de
timp, dovedesc interes în realizarea temelor pentru acasă.
Abordare practică la nivel de clasa a II-a:

Limba şi literatura română
Textul narativ: Degeţica (după H. Ch. Andersen)
Nivel 1 (tema pentru acasă obligatorie)
1. Răspunde în scris la întrebări.
2. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul bancă să aibă sensuri diferite.
Nivel 2 (tema pentru „elevii har nici”)
1. Scrie întrebări potrivite pentru enunţul:
Broasca a luat-o pe Degeţica.
2. Povesteşte fragmentul din manual, apoi găseşte un final potrivit.
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Nivel 3 (tema pentru „elevii isteţi” )
1. Alcătuieşte trei enunţuri în care cuvântul bancă să aibă sensuri diferite.
2. Realizează două desene/schiţe care să ilustreze sensuri diferite ale cuvântului broască.
3. Alcătuieşte şi rezolvă o problemă pe baza datelor următoare:
….23 broscuţe……… cu 5 broscuţe mai puţin.
Câte………………………………………?
4. Aminteşte-ţi cântecul „Broscuţele” şi interpretează-l.
5. Caută şi notează/adună cât mai multe informaţii despre plantele şi vieţuitoarele din apropierea
apelor.
6. Modelează din plastilină unul din personajele texului „Degeţica”.
7. Reciteşte textul din manual, apoi gândeşte-te şi răspunde la următoarele întrebări:
a)Este corect gestul broaştei? Cum ar fi trebuit să procedeze?
b)Ce crezi că a simţit Degeţica?
c) Ce ai simţi tu dacă ai fi în locul Degeţicăi?
Este evidentă superioritatea tratării diferenţiate şi individualizate. Practicienii cunosc însă foarte
bine aspectul consumului (de energie, financiar, de timp etc.) în momentul proiectării/aplicării acestei
maniere de lucru. Pentru obţinerea unor reale rezultate în activitatea cu elevii este imperios necesar să se
intervină cu modificări de tipul: scăderea numărului de elevi la clasă (nu menţinerea artificială a
numărului de 20-25 de elevi), dotarea cu un minim de mijloace didactice (computer, copiator,
imprimantă, scanner) adecvate unui proces modern de predare-învăţare etc.
Tema pentru acasă constituie o oportunitate pentru învăţător şi elevi de a prelungi timpul dedicat
învăţării, de a stimula interesul pentru diverse domenii, de a diferenţia instruirea în sensul nevoilor şi
intereselor elevilor. Astfel, elevii vor învăţa să facă alegeri bazate pe propriile interese, iar procesul de
predare învăţare se va perfecţiona prin posibilitatea descoperirii mai multor perspective asupra
conţinuturilor, ideilor, evenimentelor.
Bibliografie:
1. Cocoradă, Elena -„Tema pentru acasă – rezultantă a unor multiple influenţe educative”, Revista
învăţământului primar, nr. 4/2004, Ed. Miniped, Bucureşti, 2004, p. 13-18
2. Gliga, Lucia (coord.) -„Instruirea diferenţiată”, Ed. Tipogrup press, Bucureşti, 2001
3. Vrasmas, Traian -„Şcoala pentru toţi”, Ed. Miniped, Bucureşti, 2004

Rolul şcolii în formarea personalităţii elevului
Nicoleta-Denisa ROŞU
Şcoala Gimnazială ,,Grigore Tabacaru” Hemeiuş
Şcoala este locul unde tânărul începe să trăiască zilnic o parte din timpul său,în cadrul unei
comunităţi ce depăşeşte cadrul familial.În şcoală copilul trebuie să înceapă să respecte reguli de
comportament.,,Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu,
uitându-se la el,se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.Şi oricine poate fi dascăl, dacă nu al
altora,cel puţin al său!”(Sfântul Ioan Gură de Aur).
Şcoala este o instituţie organizată, având la bază dotări materiale specifice ( clădire, material
didactic, cadre didactice calificate ). Elevii care învaţă în şcoli sunt de anumite vârste şi sunt grupaţi pe
anumite clase şi cicluri. Instituţiile şcolare îşi desfăşoară activitatea pe baza unor legi, regulamente,
programe, pe baza unui curriculum şi a manualelor şcolare. Şcoala urmăreşte să contribuie la dezvoltarea
fizică a omului, să-i formeze orizontul cultural, să-i cultive înclinaţia către frumos, să-l înveţe să
gândească, să-i formeze deprinderi de muncă şi de comportare corectă în societate. Ea dispune de cadre
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tot mai bine pregătite pentru a îndruma procesul instructiv-educativ, creează un mediu educativ propice
atât dezvoltării fizice cât şi a celei intelectuale a tinerilor şi are la îndemână mijloace tot mai bune . Prin
cadrele pregătite de care dispune, prin experienţa pe care a acumulat-o, şcoala poate îndruma şi ceilalţi
factori ai educaţiei. Spre deosebire de învăţământul tradiţional, centrat pe cunoaştere, pe distribuirea
cunoştinţelor, în şcoala modernă procesul de învăţământ se ridică mult deasupra nivelului simplei
cunoaşteri, a simplei transmiteri şi asimilări de cunoştinţe. Principala preocupare este acum de a face din
funcţia cunoaşterii un element motor al dezvoltării gândirii, al formării atitudinii şi comportamentului, al
promovării dezvoltării personalităţii elevului.
Şcoala reprezintă un ansamblu de componente raţional organizate şi interdependente, care
asigură funcţionalitatea ei internă, ca un tot unitar, urmărind realizarea anumitor obiective instructiveducative precise. Trei componente predominante alcătuiesc acest sistem denumit şcoală: structura,
procesul şi produsul. Întregul proces de învăţământ reprezintă o vastă acţiune de modelare a personalităţii
copilului, ce are loc într-o ambianţă specifică-şcolară, în care operează cu maximum de intensitate
conţinuturi ştiinţifice, literar-artistice, tehnico-practice şi etice selecţionate şi structurate în acest scop,
până ce acestea din urmă se personalizează, devenind un bun personal al elevului. Deci, procesul de
învăţământ reprezintă principalul mijloc prin care societatea noastră instruieşte şi educă, an dupa an,
tinerele generaţii; responsabilitatea organizării şi conducerii acestui proces revenind şcolii.
Dacă din primele zile copiii de clasa pregătitoare vor percepe şcoala ca pe un mediu plăcut şi
interesant, ca pe o ,,împărăţie’’ în care le sunt descifrate curiozităţile cunoaşterii, şansele de reuşită sunt
deja asigurate.Lecţia nu este un recital exhaustiv al unui mesaj ştiinţific, ci este un demers metodic condus
cu măiestrie, ţinând seama că avem urcuşuri – uneori abrupte – unde suflul învăţătorului trebuie să se
intensifice, creând eventual un respiro retrospectiv de consolidare şi mergând mai departe. În felul acesta
drumul de la cunoscut la necunoscut, la nou, devine accesibil şi plăcut pentru toţi. Fără să acceptăm o
viziune utopică asupra învăţăturii, considerăm că ocupându-ne cu pasiune de fiecare elev, situat valoric în
limitele normalităţii, putem obţine rezultate pe măsura cerinţelor programei. Avem în vedere că nu din
orice metal se pot obţine giuvaiere, dar că din orice metal se poate obţine ceva folositor.
Cu elevii care au un ritm mai lent de înţelegere este necesar să perseveram cu răbdare, acordându-le
sprijinul intelectual şi îndeosebi pe cel moral-afectiv. Să le recompensăm progresele constatate prin
încurajare şi laudă, acestea fiind autentice pârghii de susţinere a interesului lor pentru învăţătură.
Bruscarea, etichetarea denigratorie a acestor copii exercită efecte nefaste asupra lor, aruncându-i în
prăpastia descurajării şi îndepărtării de şcoală. În şcoală trebuie să troneze climatul optimist, afectiv,
acesta fiind gestionat cu discernământ şi înţelepciune de regizorul scenariului didactic şi arhitectul iscusit
care modelează paşii copiilor – învăţătorul.
Prin tot ceea ce întreprinde şi prin exemplul personalităţii sale, învăţătorul este un modelator al structurii
personalităţii copilului, în stadiul cel mai hotărâtor al devenirii sale.
În timpul şcolarităţii este cunoscut rolul hotărâtor pe care îl au, pentru randamentul muncii şcolare,
clasa de elevi, climatul de muncă, emulaţia din cadrul grupului, nivelul aspiraţiilor şi performanţelor
acestuia, cu incidenţă puternică asupra motivaţiei elevilor faţă de învăţătură.În pofida tensiunilor
materiale şi morale existente în majoritatea mediilor familiale, şcolile şi clasele trebuie să rămână pentru
elevi veritabile ,,cetăţi ale soarelui’’ în care li se cultivă capacităţile lor intelectuale şi virtuţile moralcivice.Copilul ca fiinţă plastică,înzestrată cu un anumit potenţial de dezvoltare, nu este un adult în
miniatură, ci doar un candidat de umanizare.El trebuie socializat şi umanizat.Fundamentarea personalităţii
sale se realizează în sânul familiei, carereprezintă deopotrivă ,,universul:afectiv, social şi cultural al
viitorului adult”
Bibliografie:
1. Alder, A., Cunoaşterea omului, Bucureşti, I.R.I., 1996
2. Andreescu, F., Copilul şi mediul social, Bucureşti, Revista de pedagogie, 1976
3. Bonchiţ, E., Învăţarea şcolară, Oradea, Editura Universităţii Emanuel, 2002
4. Cosmovici, A., Psihologia generală, Iaşi, Editura Polirom, 1996
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Proiect educaţional
Excursia-formă de activitate extraşcolară ce îmbină utilul cu plăcutul
Iaşule, Iaşule mândră cetate
Prof. înv. primar Laura SAVIN
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
1. ECHIPA PROIECTULUI:
A. Iniţiator : Prof. înv. primar Laura SAVIN
B. Parteneri:
 Părinţii elevilor
 Societatea “ S.C. CULIARDO S.R.L.”, Bacău
2. TEMA PROIECTULUI:
Moldova istorică şi literară
3. STRUCTURI IMPLICATE
- Şcoala Gimnazială “ Miron Costin” Bacău;
- Societatea “ S.C. CULIARDO S.R.L.”, Bacău
4. SCOP:
Cunoaşterea, înţelegerea, interpretarea şi valorificarea faptelor istorice şi culturale prin efort propriu,
prin contactul viu, direct cu urmele trecutului şi cu realizările prezentului din judeţul Iaşi.
5. METODE ŞI PROCEDEE
Observaţia, explicaţia, conversaţia, problematizarea
6. ARGUMENT
Interdisciplinaritatea este promovată de învăţământul actual prin utilizarea informaţiilor din
cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi perceperea lor ca un întreg.
Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile lor,
dar şi pe cei timizi, nesiguri, stârnindu-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere existente
între ei şi restul clasei.
O activitate didactică bazată pe interdiciplinaritate şi munca în echipă este excursia. Conţinutul
didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor desfăşurate în sala de clasă,
elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de
cunoştinţe prin contactul direct cu realitatea. Prin mijloacele atrăgătoare pe care le are la dispoziţie,
excursia inviorează activitatea şcolară, stimuleaza curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formeaza o
atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente patriotice.
Astfel, cu ajutorul excursiilor şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de disciplină,
iniţiativă, precum şi deprinderi, proceduri gospodăreşti de la vârstă mică, toate acestea fiindu-le
folositoare în viaţă.
7. OBIECTIVE URMĂRITE:
O1 – Optimizarea activităţilor şcolare prin activităţi extracurriculare;
O2 – Dezvoltarea curiozităţii, a capacităţii de investigare şi cercetare, precum şi a spiritului de
observaţie, a interesului faţă de ceea ce înseamnă valoare.
O3 – Educarea capacităţii de a manifesta un comportament disciplinat prin respectarea regulilor de
circulaţie, a regulilor de comportare în grup, a celor din timpul vizitării unor obiective culturalistorice.
O4 – Cultivarea spiritului de echipă şi de cooperare ( team building), a deschiderii spre valorile
culturale şi istorice.
O5 – Derularea exscursiei şcolare şi valorificarea elementelor culturale şi istorice din Iaşi.
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GRUPUL ŢINTĂ
- elevii claselor a III-a D şi a IV-a B de la Şcoala Gimnazială „ Miron Costin” Bacău
8. ITINERARIUL EXCURSIEI
Obiective turistice: Iaşi ( Palatul Culturii – Casa „Dosoftei”, Biserica „Trei Ierarhi”, Mănăstirea
„Golia”, Teatrul Naţional „V. Alecsandri”, Muzeul Mihai Eminescu, Grădina Botanică, Universitatea
„A.
I.
Cuza”,
Muzeul Unirii, Mitropolia Moldovei)
9. PLANUL SINTETIC DE REALIZARE
Nr. Perioa
Activitatea
crt da
1.
3.05 –
 Identificarea şi organizarea grupului ţintă
14.05
 Informarea elevilor
 Atragerea grupului ţintă
2.
4.06
Desfăşurarea excursiei- program:
 7.15- întâlnirea elevilor în faţa şcolii
 9-9.30- municipiului Iaşi
 12.00- Vizitarea Mitropoliei Moldovei
 13.00-14.00 - Vizitarea Primăriei Municipiului Iaşi
 14.30- 15.00 - Vizitarea muzeului de Istorie Naturală - Iaşi
 15.30- 16.00 - Vizitarea Muzeului Mihai Eminescu şi Muzeul Teatrului
 16.30 – 17.30 – Grădina Botanică „Anastasie Fătu”
 17.30-19.00- Deplasarea spre Bacău
3.
7.06Diseminarea proiectului:
11.06
 expoziţie de fotografii ale elevilor, în holul şcolii, cu instantanee din timpul
excursiei;
 realizarea unui proiect interdisciplinar, de către fiecare clasă, cu tema Istorie şi
cultură în judeţul Iaşi;
 premierea compunerilor din jurnalul elevilor (aflat în lucru) scrise în ziua
excursiei;
 portofoliu individual
4.
10.06- Evaluarea proiectului:
11.06
 Numărul elevilor participanţi;
 Impactul acţiunilor de popularizare în rândul elevilor şi a comunităţii;
 Evaluările parţiale şi finale ale celor implicaţi;
 Aplicarea unor chestionare pentru a aprecia impactul proiectului;
10. PRODUSE ALE PROIECTULUI:
 Expoziţie cu fotografii;
 Albume cu fotografii;
 Mape tematice;
 Compuneri;
11. REZULTATE AŞTEPTATE
- angajarea elevilor într-o activitate cognitivă proprie;
- îmbogăţirea cunoştinţelor despre cultură, artă, valori;
- manifestarea unui comportament de respect şi admiraţie faţă de valorile naţionale
PROPUNERI PENTRU FINALUL PROIECTULUI
La finalul proiecului ne propunem:
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 Realizarea unui album foto cu derularea activităţii
 Fiecare elev va realiza un portofoliu cu: pliante, fotografii, cărţi
Derularea proiectului va duce la:
 Colaborare şi intercunoaştere cu elevii din altă clasă;
 Dezvoltarea interesului pentru înţelegerea spaţiului şi a timpului istoric;
 Manifestarea unei atitudini de respect faţă de valorile istorice şi culturale naţionale
 Descoperirea de către elevi a caracteristicilor geografice, istorice, culturale ale judeţului Iaşi.

Ce facem în vacanţă?
Prof. înv. primar Ana-Carmen SEMEŞ
Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana
Vacanţa mare s-a sfârşit de mult. Pentru elevii noştri aceasta a fost timp al relaxării, al jocului, al
somnului de dimineaţă fără griji. Unii dintre ei, mai puţini la număr, au fost în tabere de studiu, în
cantonamente; au intrat poate în spaţiul bibliotecilor şi al muzeelor. Cei mai mulţi, din păcate, au trăit zile
şi nopţi în lumea virtuală oferita de calculator: pe facebook sau adunând puncte pentru a trece la stagii
superioare ale multiplelor jocuri ce creează dependenţă în pierderea timpului; jocuri ce instigă la violenţă.
Nu ne mai miră faptul ca în primele zile ale anului şcolar, copiii păşesc apatici, mai obosiţi decât au
plecat, pragul şcolii.
Anevoios e orice început, profesorii ”bombardează” cu teste iniţiale. Sarcini ce au fost cândva
uşor de îndeplinit devin de neînţeles. Calificativele sunt din cele ce nu aduc satisfacţii, totul pare nespus
de greu şi foarte obositor.
Tot disconfortul reacomodării cerinţelor şcolare ar putea fi înlăturat daca elevul ar vedea vacanţa
cu alţi ochi, dacă nu ar vedea-o ca pe o rupere totală de studiu ci mai degrabă ca un mozaic de activităţi
de antrenament. Asemeni sportivilor ce nu abandoneaza pregătirea după câştigarea medaliei, copiii ar
trebui să îşi îndrepte atenţia asupra caietelor de vacanţă, asupra paginilor cărţilor din lectura suplimentară
recomandată. Mulţi dintre ei, pentru a face pe placul profesorului se luptă cu temele în ultimele zile de
vacanţă. Toată familia ajută copilul, este revoltată de volumul mare de muncă,îl stresează şi îl
apostrofează. Acest efort depus în forţă nu are însă nicio eficienţă, dimpotrivă, dăunează psihicului, nu
este motivant pentru activitatea următoare.
Am recomandat elevilor mei rezolvarea anumitor sarcini la diferite discipline ale ariilor curricular.
Am văzut o oportunitate valoroasă în oferta caietelor de vacanţă. Am observat că acestea conferă un
caracter ludic sarcinilor de lucru, atrag prin colorit şi varietate. Nu toţi elevii mei au avut însă aceeaşi
părere. Li s-a părut acest caiet inutil, foarte greu de completat, mai mult o pedeapsă. Ca să îi motivez, să
le dovedesc că nu e chiar atât de dificil, am împărţit pe săptămâni filele ”caietului năzdrăvan” , am citit
împreună cerinţele şi astfel au observat că unele exerciţii au forma unui joc, că au de colorat şi desenat.
Au descoperit glume, ghicitori şi personaje îndrăgite. Toate acestea au făcut ca munca să pară mai uşoară.
Întâlnirile din timpul vacanţei, cel puţin o dată la două-trei săptămâni s-au dovedit a fi eficiente.
Am constatat că au fost prilej de bucurie pentri ei, s-au consultat în rezolvarea unor sarcini, au descoperit
că au ajuns la rezultate similare. Au fost motivaţi să continue iar pe unii i-a mobilizat să depună mai mult
interes.
Din aceste întâlniri am învăţat şi eu multe lucruri. În primul rând că elevilor le este dor de şcoală,
că depun un efort susţinut dacă sunt prezentate şi altora produsele muncii lor. Greşeam mult când le
ceream caietele în primele zile de septembrie. Îmi lua mult timp să le corectez şi cu siguranţă acele teme
ramâneau în sertare prăfuite, nemaiacordându-li-se nicio importanţă.
Foarte uimită am fost când am văzut băiatul de opt ani al unei prietene venite din străinătate că
rezolvă zilnic teme. Efectuează 30-40 calcule simple de adunare şi scădere, citeşte un text de mică
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întindere şi rezolvă şapte- opt exerciţii aferente, are o aplicaţie practică (decupare a hârtiei, experiment
simplu). Băiatul nu era enervat de sarcinile zilnice, le îndeplinea ca o obişnuiţă asemeni celeia de a se
spăla pe mâini.
Cu regret spun dar mi se pare că trecem uşor de la o extremă la alta. De la sute de exerciţii şi cât
mai multe probleme din vacanţele ceauşiste la lenea şi orele pierdute în faţa calculatorului. Trebuie, dragi
colegi, să găsim un echilibru şi să ne motivăm elevii să citescă, să scrie scrisori şi felicitări nu numai
mesaje pe mobil şi messenger, să rezolve probleme practice şi să-şi antreneze mintea, asemeni sportivilor
- corpul, în fiecare zi. Doar aşa vor dobândi capacităţi intelectuale şi nu numai, vor avea satisfacţii,
rezultate, şi de ce nu, ei poate vor schimba viitorul acestei ţări.

Jocul didactic
Prof. înv. primar Rita SIMION
Şcoala Gimnazială Nr.2 Dărmăneşti
În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă, evident, locul preferat. Doar jucându-se, el
îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite
roluri şi situaţii care îl apropie de realităţile înconjurătoare.
Activitatea de învăţare este o activitate dificilă care necesită un efort gradat. Ea trebuie să fie
susţinută permanent cu elemente de sprijin, cum sunt jocurile didactice. Încorporat în activitatea didactică,
jocul dă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de bună dispoziţie, de
veselie, de destindere, fapt ce previne apariţia monotoniei şi a oboselii.
Folosirea jocului în predarea noilor cunoştinţe oferă numeroase avantaje pedagogice, cum ar fi:
constituie o admirabilă modalitate de a-i determina pe copii să participe activi la lecţie;
antrenează la lecţie pe copiii timizi, care devin mai volubili, mai activi, mai curajoşi, capătă mai
multă încredere în capacităţile lor, mai multă siguranţă şi tenacitate în răspunsuri;
dezvoltă spiritul de cooperare;
dezvoltă iscusinţa, spiritul de observaţie, ingeniozitatea, inventivitatea;
constituie o tehnică atractivă de exploatare a realităţii.
Jocul didactic are bogate resurse de stimulare a creativităţii. Prin libertatea de gândire şi acţiune,
prin încrederea în puterile proprii, prin iniţiativă şi cutezanţă, jocurile didactice devin pe cât de valoroase,
pe atât de plăcute. Prin joc se dezvoltă curajul, perseverenţa, dârzenia, corectitudinea, disciplina prin
supunere la regulile jocului, precum şi spiritul de cooperare, de viaţă în colectiv, de comportare civilizată.
Jocul didactic are o sarcină didactică specifică – o problemă de rezolvat pentru copil –, problemă
ce vizează explicit dezvoltarea anumitor procese psihologice. Alături de sarcina didactică, jocul didactic
cuprinde următoarele elemente structurale:
 obiectivele
 conţinutul
 regulile jocului
 elementele de joc
 materialul didactic.
Pentru ca o activitate ludică să devină eficientă, copiii trebuie să respecte regulile jocului care
reprezintă „acele reglementări de natură internă sau externă prin care acţiunile copiilor sunt organizate şi
corelate unele cu altele”. Regula jocului şi respectarea ei îi determină şi pe copiii mai dificili, răsfăţaţi să
cedeze de cele mai multe ori în faţa acestor reguli; le acceptă numai din dorinţa de a participa la joc.
Copiii devin constienţi că nesocotirea regulilor de joc are consecinţe grave: sistarea jocului. Respectarea
regulilor face din copil un viitor om disciplinat, dar nu un conformist, un om asculător, dar nu servil, un
om demn, conştient de rolul său (G. C. Pâslaru).
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Eficienţa jocului didactic depinde de cele mai multe ori de felul în care învăţătoarea ştie să
asigure o concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să utilizeze
cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, indicaţii, explicaţii, aprecieri.
Jocul provoacă în acelaşi timp momente de veselie, dar şi de tensiune şi se încheie cu aprecieri
colective sau individuale (aplauze sau mici recompense) cu referire la rezolvarea sarcinii de realizare
propuse. Pentru a deveni joc, o activitate didactică trebuie să includă elemente proprii jocului: surpriza,
aşteptarea, ghicirea, întrecerea.
Jocurile didactice nu reprezintă un scop în sine, ci numai o metodă de lucru împreună cu
celelalte, la care învăţătoarea face apel în diferite etape ale lecţiei şi uneori, dacă e nevoie, în afara orelor
de clasă, în diverse activităţi şcolare.
Bibliografie:
1. Bocoş, M., Instruirea interactivă, Editura Polirom, Iași, 2013;
2. Chateau, J., Copilul şi jocul, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002;
3. Lupu, C., Didactica jocului şi activităţilor instructiv-educative, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2011;
4. Şchiopu, U., Probleme psihologice ale jocului şi distracţiilor, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1970.

Evaluarea elevilor prin aplicarea testelor docimologice
Prof. înv.primar Elena SOLOMON
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău
Evaluarea constituie o componentă esenţială a procesului de învăţământ, aflată în interacţiune cu
procesul de predare-învățare, esenţa sa fiind cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate cu elevii, pentru
ca, pe baza informaţiilor obţinute, această activitate să fie ameliorată în timp.
Una din formele în care se poate concretiza verificarea scrisă este testul docimologic – un set de
întrebări cu ajutorul căruia se verifică şi se evaluează nivelul asimilării cunoştinţelor şi al capacităţilor de
a opera prin raportarea răspunsurilor la o scară de apreciere etalon, elaborată în prealabil.
Testele docimologice se disting prin următoarele caracteristici:
 conţin itemi care permit să se determine nivelul de cunoştinţe însuşit de către elevi sau nivelul de
dezvoltare a unor capacităţi;
 se aplică numai în cadrul obişnuit de desfăşurare a activităţii;
 fac posibilă măsurarea şi aprecierea nivelului de pregătire al unui elevul, al unei clase, arată
„valoarea informaţiei” acumulate;
 înlătură neajunsurile verificării prin sondaj şi şansele unui „subiect norocos”.
Există mai multe modalităţi de clasificare a testelor:
A.Teste de cunoştinţe – Teste de aptitudini
Testele de cunoştinţe evaluează conţinuturi vizând cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi capacităţi.
Testele de aptitudini au în vedere abilităţile generale ale elevului şi nu se referă la un conţinut anume.
a) Teste criteriale – Teste normative
Testele criteriale presupun aprecierea în raport cu criterii de performanţă anterior stabilite. Testele
normative presupun ierarhizarea elevilor.
b) Teste formative – Teste sumative
Testele formative urmăresc periodic progresul şcolar, iar testele sumative sunt administrate la
sfârşitul unei perioade lungi de instruire.
c) Teste obiective – Teste subiective
Diferenţa dintre acestea constă în gradul de obiectivitate.
d) Teste iniţiale – Teste finale
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În primul caz nivelul performanţelor este evaluat înaintea unui program de instruire, în timp ce în
al doilea caz acest nivel este măsurat la încheierea programului.
B.O altă clasificare a testelor se realizează în funcţie de cine le proiectează:
a) Testele elaborate de profesor se pot prezenta sub o varietate de forme: de la simple extemporale
la teze sau teste de plasament.
b) Testele standardizate sunt rezultatul unor studii şi cercetări prealabile întreprinse se specialişti.
Un alt tip de teste sunt testele de progres şcolar:
Algoritmul elaborării unui test cuprinde următoarele etape:
a) precizarea obiectivelor şi a conţinutului verificat;
b) analiza conţinutului materiei verificate;
c) alcătuirea testului;
d) prelucrarea datelor şi aprecierea generală.
Pentru fiecare unitate de conţinut se elaborează itemi corespunzători, diferenţiaţi pe categorii.
Itemii sunt cele mai mici unităţi de conţinut alese în concordanţă cu obiectivele operaţionale şi
solicită mai multe tipuri de răspuns. Aceştia pot fi clasificaţi astfel:
A. Itemii obiectivi solicită din partea elevilor selectarea răspunsului corect dintr-o serie de variante
oferite.
a) Itemi cu alegere duală – elevul selectează un răspuns corect din două oferite:
 Primul termen al scăderii se numeşte descăzut.
DA
NU
b) Itemi cu alegere multiplă solicită elevului alegerea răspunsului corect dintr-un nr. de variante
construite deja:
 2 x 5 + 3 x 6 + 27 : 3 =
a) 36
b) 37
c) 35
d) 34
c)Itemi de asociere (de tip pereche) sunt formaţi din două liste şi instrucţiuni care precizează modul în
care se va realiza asocierea.
 Uniţi cuvintele din prima coloană cu antonimele lor:
a urca
scund
bun
scurt
înalt
a coborî
iese
intră
lung
rău
B. Itemii semiobiectivi solicită un răspuns din partea elevilor, de regulă scurt.
a) Itemi cu răspuns scurt solicită un răspuns limitat ca spaţiu, formă şi conţinut:
 Scrieţi sinonimul cuvântului „zăpadă”: _ _ _ _ _ _
b) Itemi de completare: solicită completarea unui enunţ lacunar.
 Propoziţia este o __________ . Textul este alcătuit din __________ legate prin __________.
Virgula arată o scurtă _________ în vorbire. Semnul exclamării se scrie la sfârşitul propoziţiei
__________, iar ___________ la sfârşitul propoziţiei interogative.
c) Întrebări structurate: constituite din mai multe subîntrebări legate.
 Enumeraţi 3 însuşiri ale voievodului din poezia „Muma lui Ştefan cel Mare”, de D. Bolintineanu.
Motivaţi însuşirile găsite.
C. Itemi subiectivi care solicită răspuns deschis – testează originalitatea, creativitatea, evaluează rezultate
complexe ale învăţării, nr. lor fiind relativ mic într-un test.
a) Rezolvare de situaţii problemă: elevul se confruntă cu o situaţie nouă pentru care nu este evidentă
o soluţie predeterminată.
b) Eseul structurat răspunsul aşteptat este orientat prin cerinţele formulate, libertatea de organizare
nefiind totală.
Exemplu: realizarea unei compuneri după plan.
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c) Eseul liber – nu sunt creionate jaloane pentru răspunsul aşteptat.
Exemplu: Realizaţi o compunere cu titlul „Mama”.
Testul docimologic este un instrument de evaluare foarte des utilizat în învăţământul primar, la
toate disciplinele de învăţământ, realizând o notare obiectivă şi urmărind progresul şcolar al elevilor.
Bibliografie:
1. Cojocariu, V., Grigoraş – Achiri, D.,2000, „Teoria şi practica evaluării” (curs), Universitatea Bacău.
2. Dumitriu, C., 2001, „Strategii alternative de evaluare utilizate în formarea iniţială a personalului
didactic” în vol. „Annales Universitatis Apulensis”, Series Paedagogia – psychologica, Alba Iulia.
Consilierea părintelui un exercițiu necesar
Prof. înv. primar Valentina-Gabriela SOLOMON
Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău
Parteneriatul şcoală- familie îşi propune schimbarea mentalităţii părinţilor, a atitudinilor şi
comportamentelor acestora. În proiectul de parteneriat cu părinţii m-am axat pe tematică ,,EDUCAŢIA
PĂRINŢILOR”.
Părinţii trebuie să fie buni ascultători şi să găsească timpul necesar pentru a comunica cu copilul.
Când copilul doreşte să comunice ceva, părintele trebuie să întrerupă orice activitate, acordându-i atenţia
cuvenită, renunţând la atitudinea dominatoare. Este împortant să i se ofere copilului regulile de bază ale
comportării însoţite de exemple concludente. O slabă comunicare poate crea probleme emoţionale, copilul
pierzându-şi încrederea în adulţi şi retrăgându-se într-o lume a sa.
Poate avea loc o scădere a performanţelor şcolare ca drept pedeapsă involuntară pe care copilul o aplică
părintelui prea ocupat, au loc tulburări de comportament, unii copii exprimându-şi suferinţa, supărarea în
mod violent. Dacă părintele foloseşte forţa pentru obţinerea comportamentului dorit, comunicarea va avea
grav de suferit, abuzul fiind o metodă devastatoare pentru copil. Aplicarea frecventă a unor pedepse
neadecvate va duce la întreruperea comunicării.
Observând efectele negative ale lipsei de comunicare dar şi satisfacţiile pe care le au părinţii care
reuşesc o bună comunicare cu proprii copii, s-a concluzoinat că pentru a avea un copil,,bun”trebuie să
depui o muncă susţinută şi nicidecum să-ţi neglijezi copilul în favoarea altor preocupări.
Cunoaşterea copilului este o necesitate, părintele are obligaţia să cunoască temperamentul copilului
pentru că educaţia trebuie individualizată în funcţie de temperamentul şi reactivitatea lui. În perioada
copilăriei, temperamentul se află în forma lui nativă, dar treptat se modelează, pe măsură ce educaţia din
familie şi şcoală îşi spun cuvântul. Din experienţa la catedră am constatat că educaţia realizată în şcoală
nu este solidă dacă elevul nu are,,cei şapte ani de acasă”, ceea ce relevă că, în familie, trebuie să se pună
bazele unei educaţii sănătoasă pentru viaţă.
Este important ca părintele să ştie că mediul de viaţă şi educaţia sunt factori esenţiali în dezvoltarea
copilului. În orice familie, copii au nevoie de multă iubire, grijă şi atenţie. Ei se simt iubiţi şi în siguranţă
când sunt ascultaţi fără să fie certaţi. Dacă,,li se tot face morală şi nu vor fi ascultaţi,ei vor începe să-şi
ascundă sentimentele,nevoia de comunicare fiind strâns legată de nevoia de dragoste. Autoritatea
părintească nu se realizează prin forţă şi brutalitate. Ea este rezultatul firesc al unor relaţii echilibrate,
morale şi umane. O autoritate firească duce la relaţii de destindere şi ataşament, o falsă autoritate duce la
o relaţie tensionată, la conflicte permanente. Autoritatea părintească trebuie să fie suplă , fermă şi să se
adapteze vârstei. Ea presupune un climat de afecţiune şi dreptate, stăpânire de sine , înţelegere şi spirit de
colaborare între copil şi părinte.
Familia are un rol important în parcurgerea cu succes de către elevi a diferitelor trepte de
învăţare.Anumiţi factori familiali duc la nereuşita şcolară, cum ar fi: dezorganizarea familiei, lipsa de
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supraveghere, interesul redus al părinţilor pentru pregătirea şcolară a copiilor, lipsa legăturii părinţilor cu
şcoala şi starea materială precară.
Formarea personalităţii copilului implică şi rezolvarea unor situaţii conflictuale şi frustrante.
Pentru copil este îngrozitor să audă vocile furioase ale părinţilor, când unul e contra celuilalt. Este
important să-i vadă pe părinţi că îşî soluţionează diferenţele de opinie în mod ponderat.Stările conflictuale
în lanţ dintre copil şi părinţi sau dintre părinţi, îl fac pe copil să-i fie teamă, să mintă, să părăsească
domiciliul, să vagabondeze, să fure. În aceste cazuri, părintii nu trebuie să-şi reproşeze unul altuia
deficienţele pe care le au copiii lor, fiindcă ambii părinţi trebuie să colaboreze în educarea lor.
În cadrul familie întâlnim coabitarea unui număr mare de membrii, aparţinând mai multor generaţii
cu temperamente şi interese diferite, cu atitudini şi mentalităţi proprii unor diverse niveluri de viaţă si
cultură. Orice familie trebuie să se bazeze pe afecţiunea mutuală şi consens între toţi membrii ei. Unitatea
de vederi intre bunici şi părinţi privind educaţia va duce la realizarea şi întărirea unităţii lor.Copilul are
încredere în părinte dar aceasta să fie susţinută prin fapte şi prin ţinută.
Relaţia şcoală-familie trebuie privită de părinţi ca fiind un factor al dezvoltării copilului. Prima zi
de şcoală este cea mai importantă sărbătoare din viaţa copilului şi a familiei.Trecerea de la joacă la lecţie
cere concentrare, eforturi de voinţă şi de răbdare din partea copilului. De aceea este bine ca părintele să-i
fixeze un program zilnic cu o siestă recreativă sau somn, teme şi activităţi care-i plac.Cel mai bun îndemn
pentru lecţie este climatul familial, unde părinţii muncesc cu voie bună. Prin acest regim zilnic familia va
contribui la formarea deprinderilor de muncă independentă si a spiritului de iniţiativă. Familia are rolul şi
de a-i educa pe copii pentru viaţă, zilnic să frecventeze cursurile şcolare pentru a asimila uşor şi integral
cunoştinţele, să fie mereu punctuali la şcoală. Un copil este mai bun la şcoală cu cât părintele se implică
mai mult în activitatea lui. Niciodată părinţii să nu facă comparaţie între copiii lor şi alţi copii, prieteni sau
fraţi, când este vorba de învăţătură, fiindcă la unii vârsta cronologică este egală cu vârsta mentală iar la
alţii este diferită.
Pentru a-l ajuta să iubească învăţătura, fiecare părinte să se concentreze asupra a ceea ce face
copilul corect, să-l ajute să-şi exprime plăcerea pentru lectură (cărţi, reviste, ziare) fiindcă ele reprezintă
sursa de informaţie.
Să nu uităm căci copiii au nevoie de modele de viaţă, pe care şi le iau de regulă din familie, din
mediul şcolar, din lecturi sau din filme. Familia are rol
important în formarea şi cultivarea deprinderilor de a alege modelul de viaţă, mai mult decât arât, chiar
oferindu-i propriul model.
În ceea ce priveşte familia se diferenţiază trei grupe de greşeli educative ale părinţilor: grja
excesivă, severitate excesivă şi indiferenţă.
În familiile cu părinţi hiperprotectori copiii sunt neliniştiţi, fricoşi, dependenţi, greu adaptabili. În
cazul în care aven de a face cu părinţi inconsecvenţi, oscilanţi,care trec de la asprime exagerată, la exces
de protecţie, îngăduinţă şi răsfăţ, copiii au dificultăţi în comportare, tulburări de echilibru emoţional şi
afectiv.
Unii părinţi ţin neapărat să-şi vadă realizate prin copii propriile lor aspiraţii, dorind chiar să le
impună o anumită profesie. Din această cauză şcolarul intră în conflict cu posibilităţile lui de efort, fiind
supus unei supraîncărcări ce poate avea repercursiuni de natură psihică. La fel de grav este şi dezinteresuf
faţă de educaţia copilului. În cazul în care tatăl este prea exigent iar mama prea indulgentă nu se poate
realiza educaţia, în subconştientul copilului născându-se opoziţia tată-mamă. Atunci când ambii părinţi
sunt exagerat de severi climatul educativ va fi aspru, copilul va avea stări de neîncredere în forţele proprii,
va fi impulsiv, gata de apărare sau dimpotrivă se va lăsa pedepsit pentru orice.
Părintele este pentru copil şi un bun educator,el trebuie să-i stimuleze efortul, spontaneitatea,
fantezia, iniţiativa, independenţa, încrederea în sine. Pentru aceasta
părinţii ar trebui:
- să-şi cunoască bine copilul, observându-l şi antrenându-l de mic în activităţi, ţinând cont însă de
posibilităţile lui psiho-fizice;
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să asigure copilului în casă un spaţiu al lui, un loc în care să se poată odihni, juca, în care să poată
experimenta, citi şi visa sub supravegherea părinţilor;
- să-i permită să se antreneze în activităţile extraşcolare pentru a-şi satisfsce trebuinţele de activitate şi
de cunoaştere;
- să-l sprijine în menţinerea unui echilibru între efortul depus pentru pregătirea şcolară şi timpul afectat
pentru activităţile de tip,,pasiune”;
- să-i ofere modele ale unor tineri, adulţi cunoscuţi care s-au afirmat prin învăţătură şi comportare
demnă;
- să continue munca educativă srijinind concret copilul în depăşirea dificultăţilor.
Metoda cea mai adecvată pentru educaţia copilului este dialogul care poate avea loc în orice
împrejurare, la plimbare, la joacă, la spectacol, la muncă, etc.
Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, astfel el putându-se afirma. O educaţie sănătoasă îl face pe
copil să devină deschis la nou, creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant şi tolerant, responsabil,
competent, demn, împlinit şi fericit.
Credem că putem ajunge la aceste finalităţi prin educarea integrată, parteneriat educaţional,
motivare individualizată şi pregătirea continuă a elevului pentru viaţă.
Părinţii trebuie conştientizaţi că singura investitie de valoare, niciodată falimentară pe care familia o poate
face pentru copil este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia.

Relaţia copil – părinte – educatoare
Prof. Maria-Magdalena ŞTIRBU
Grădiniţa cu program prelungit „Lizuca” Bacău
Acestea sunt vremuri interesante pentru toate cadrele didactice. Noi tehnologii și noi metodologii
de predare și învățare au deschis posibilități uimitoare pentru educatorii de astăzi. Dar, în același timp,
cadrele didactice încă se confruntă cu multe din acelea și provocări ca și omologii lor din trecut. Ei se
confruntă cu așteptările mari și de multe ori conflictuale, resurse limitate, autonomie limitată, și
oportunități limitate de creștere și avansare. În munca pe care o desfăşoară şi care are ca reper
fundamental copilul, este important să găsească noi „aliaţi”, iar părinţii pot şi trebuie să devină parteneri
activi în educaţie.
„Grădiniță (de copii) = instituție pentru educarea și instruirea copiilor preșcolari” este definiţia pe
care ne-o oferă DEX. Însă realitatea este cu totul alta, pentru că grădiniţa nu se rezumă la a fi o instituţie
rece, distantă, impersonală, este „ casă”, este „loc de joacă”, este „loc de întâlnire între prieteni”, este
„tărâm de vise”. Deşi părinţii sunt repere fundamentale, primele figuri din viaţa copilului, educatoarea
devine la rândul ei, element principal în educarea, modelarea şi formarea copilului, datorită perioadei pe
care o petrece împreună cu preşcolarul la grădiniţă. De aceea relaţia dintre părinte şi educatoare este
necesar să se prezinte ca o colaborare strict educativă în jurul copilului, plină de respect şi de schimburi
reciproce de informaţii şi păreri. Este de asemenea important ca părinţii şi educatoarea să poată colabora
şi să se poată sprijini reciproc într-o relaţie în care fiecare conştientizează importanţa pentru copil, dar şi a
rolului celuilalt.
Prin caracterul său de mediu instituţionalizat, grădiniţa oferă repere specifice în care se va înscrie
relaţia educatoare-copil, în procesul educaţional şi dincolo de acesta. Deşi împrumută foarte mult din
încărcătura afectivă a relaţiei părinte–copil, odată cu intrarea în grădiniţă copilul descoperă o nouă relaţie
cu adultul, relaţie care are câteva trăsături aparte:
- implică un anumit respect şi o anumită distanţă;
- presupune respectarea unor reguli de comunicare şi relaţionare cu un adult, altul decât cu membrii
familiei;
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este marcată de preocupările explicite ale educatoarei de a atinge finalităţile instructiv educative
propuse şi de preocuparea copilului preşcolar de a rezolva sarcinile date.
Educatoarea, prin modul în care prezintă lumea şi realitatea înconjurătoare, prin soluţiile pe care
le găseşte pentru a rezolva probleme, prin stilul de a încuraja, motiva, dar şi de a împărţii sarcini, devine
foarte important pentru copil, iar cuvântul ei devine literă de lege. Ea devine reper de bază, părtaşă la
acţiunile copilului sau personaj nelipsit din viaţa lui. Nu de puţine ori, copilul găseşte explicaţia faptelor
sale în fraze ca: „doamna (aşa cum cu drag este numită) a spus....” sau „doamna a a făcut...”. De aceea se
doreşte ca relaţia copil-părinte-educatoare să fie una de armonie şi de comunicare eficientă, fără a surmina
una sau alta din părţile implicate, căci atât părinţii, cât şi educatoarea urmăresc satisfacerea nevoilor
cognitive şi nevoilor emoţionale ale copilului.
Plecând de la premisa că nevoile copilului sunt fundamentale, ar fi de dorit să existe coerenţă
între viziunea educatorului şi cea a părintelui, în ceea ce il priveşte pe copil. Dacă vor exista divergenţe,
cel care va plăti va fi copilul: fie va primi acasă mesaje negative despre educatoare, ceea ce îl va debusola
foarte tare şi nu va şti ce să creadă, fie va fi mutat la o alta grădiniţă. Lucrurile se pot complica destul de
mult. E destul de important ca părinţii să-şi cunoască bine copilul, să-i cunoască şi să-i accepte
potenţialul, nevoile, să dea credit profesionistului, care este educatorul, să-i lase mâna liberă pentru ceea
ce se întâmplă la grădiniţă şi atâta vreme cât nevoile copilului sunt satisfacute, nu vor fi situaţii de abuz
sau de refuz. Nu întotdeauna părintele şi educatorul vor binele copilului. Pot fi diferenţe de la cum se
alege şi se transmite afecţiunea, cum laud copilul sau cum aleg să îl pedepsesc.
Din păcate, foarte puţini părinţi se interesează de ceea ce se întâmplă cu adevărat la grădiniţă, iar
şi mai puţini se implică în activităţile ei. Pentru mulţi părinţi grădiniţa este locul unde işi duc copilul şi îl
lasă pentru câteva ore, apoi merg la serviciu, ştiind că în această perioadă copilul este într-un loc unde
este hrănit, îngrijit, doarme, învaţă lucruri noi, se joacă şi este în siguranţă. De aceea este foarte important
ca educatoarea să implice părintele în activităţile copilului din grădiniţă. Educatoarea iniţiază şi menţine o
legătură strânsă cu familia preşcolarului şi poartă un dialog deschis şi sincer extins atât prin şedinţele şi
lectoratele de la grupă, cât şi în afara programului grădiniţei.
Relaţia dintre părinte şi educatoare se sprijină pe respectul reciproc şi conştientizarea importanţei
celuilalt pentru munca proprie: educatoarea realizează susţinerea părintelui şi părintele apreciază
implicarea educatoarei în devenirea copilului său.
Este important ca părintele şi educatorul să facă tot posibilul pentru a ajunge la un punct de
întâlnire între nevoile copilului, interesele şi resursele sale.
Posibilităţi de evaluare a potenţialului creativ al elevilor
Prof. înv. primar Mariana TÎNJALĂ
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
„Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există găsirea
oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane la întregul ei
potenţial.” (Pera Novacovici)
Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare cadrelor didactice pentru
proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente, prin valorificarea capacităţilor proprii de înnoire
permanentă a acţiunilor specifice organizate la nivelul sistemului şi programului de învăţământ.
Din perspectiva creativităţii, activitatea noastră didactică are în vedere două aspecte:
a) depistarea potenţialului creativ al elevilor;
b) stimularea şi dezvoltarea creativităţii la elevi.
Pentru a cunoaşte nivelul dezvoltării psihice a elevilor, am procedat la o evaluare iniţială şi o
evaluare finală utilizând două tipuri de teste: psihologice şi docimologice. Testele psihologice au
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evidenţiat coeficientul de inteligenţă, natura atenţiei, caracteristica memoriei. Investigaţiile au fost
realizate sub forma unor probe orale, teste sau probe practice. Exemplu: determinarea coeficientului de
inteligenţă după scara de inteligenţă Binet – Simon, testul de baraj Bourdon pentru investigarea atenţiei,
testul proiectiv – asociativ de imagini cu situaţii conflictuale pentru evidenţierea personalităţii, probe
practice de rapiditate manuală, de rapiditate a deciziei, de perseverenţă, de judecăţi morale, de
identificarea unor trăsături de comportament.
Condiţiile care stau la baza activităţii didactice în vederea stimulării şi dezvoltării creativităţii
la elevi sunt:
- asigurarea unui fond de cunoştinţe şi a gradului minim de stăpânire a acestuia;
- înarmarea elevilor cu capacităţi şi deprinderi intelectuale cu ajutorul cărora să preluăm fondul
de cunoştinţe;
- asigurarea unui climat motivaţional prielnic prin selectarea materiei de învăţare – evaluare şi
a metodelor didactice care să le incite gândirea creatoare, să le stimuleze atenţia şi interesul pentru nou.
Depinde de măiestria fiecărui cadru didactic de a organiza şi de a desfăşura lecţii cu un
conţinut flexibil care să permită activităţi diferenţiate, în funcţie de posibilităţile intelectuale şi
particularităţile de vârstă ale elevilor.
Educarea creativităţii este un proces continuu care se realizează pe tot parcursul şcolarităţii.
Printr-o observare sistematică a comportamentului elevilor la activităţile şcolare şi extraşcolare, prin
evaluarea rezultatelor la teste şi probe practice am constatat că unii elevi sunt predispuşi spre activităţi
originale, creatoare în rezolvarea unor probleme, în elaborarea unor compuneri, povestiri, rezumate, în
formularea răspunsurilor la diverse situaţii – problemă. Aşadar, am considerat că este necesar să-i
antrenăm în activităţi diferenţiate de stimulare şi dezvoltare a flexibilităţii gândirii şi imaginaţiei
creatoare.
În dezvoltarea creativităţii, itemii cei mai eficienţi au fost itemii subiectivi „tip eseu” sau „cu
răspuns deschis” deoarece le oferă elevilor posibilitatea de analiză, sinteză, de generalizare şi structurare a
cunoştinţelor achiziţionate în produse noi, originale.
Exemple de situaţii – problemă care duc la dezvoltarea proceselor psihice, a aptitudinilor şi
atitudinilor creatoare pot fi întâlnite la toate obiectele de învăţământ. În această direcţie obiectivele
operaţionale caracteristice unor discipline pot fi:
a) la limba şi literatura română:
- să alcătuiască enunţuri folosind cuvinte sau expresii noi;
- să formuleze răspunsuri la întrebări;
- să realizeze un dialog;
- să explice semnele de punctuaţie;
- să caracterizeze personajele;
- să compună liber sau după suport didactic, diferite texte.
b) la matematică:
- să rezolve probleme prin mai multe metode;
- să explice procedeele de rezolvare;
- să completeze rebusuri, jocuri didactice matematice;
- să verifice corectitudinea unor calcule;
- să compună probleme după imagini, scheme, tabele.
c) la istorie:
- să motiveze de ce românii au avut un trecut istoric zbuciumat;
- să explice cum s-au folosit conducătorii poporului român de poziţia geografică, în luptele de apărare a
independenţei şi libertăţii naţionale.
d) la ştiinţe:
- să observe prin analogie sau contrast obiectele din mediul înconjurător;
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- să elaboreze răspunsurile la întrebări – problemă de forma „Ce legătură există între plante şi animale?”,
„Ce influenţă au formele de relief în viaţa plantelor, animalelor, omului?”, „Ce s-ar întâmpla dacă nu ar
ploua un an?”
Implicarea elevilor în astfel de activităţi îi determină să se adapteze la noile situaţii, să-şi
însuşească modele de muncă intelectuală. Efectuarea într-o manieră originală a muncii independente, a
temelor pentru acasă, a desenelor, a testelor de evaluare poate constitui material concludent în evaluarea
potenţialului creativ.
Creativitatea are nevoie de încurajare, de sprijin în momentele de impas sau incertitudine.
Legea creativităţii: Orice progres începe cu o idee în mintea cuiva. Tot ceea ce mintea
noastră poate concepe şi crede cu adevărat, poate să şi obţină. (Peter Arnold)
Bibliografie:
1. Cojocariu, Venera-Mihaela (2003), Educaţie pentru schimbare şi creativitate, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică;
2. Stoica, Ana (1983), Creativitatea elevilor. Posibilităţi de cunoaştere şi educare, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică.

Educaţia civică în rândul şcolarilor
Prof. înv. primar Anişoara ŢINTARU
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
„A educa o persoană în minte dar nu şi în morală înseamnă să educi un pericol pentru societate”
(Theodore Roosevelt)
Educatia civică ocupă un loc prioritar, din cele mai vechi timpuri, în realizarea idealului
educaţional, în formarea personalităţii elevilor. Şcoala trebuie să cultive sensibilitatea elevilor faţă de
problematica umană şi de valorile moral civice, asigurând cultivarea dragostei faţă de ţară, de trecutul ei
istoric şi de traditţile poporului român, prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute
de ştiinţele educaţiei şi practica şcolară .
Educaţia civică este o sintagmă pe care mulţi au auzit-o, dar nu-i cunosc semnificaţia exactă. În
clasele I-IV, copiii află pentru prima dată ce înseamnă să adopţi comportamente civice, ce semnifică
responsabilitatea şi simţul moralităţii.
În ciclul primar o mare importanţă o are exersarea unor relaţii interpersonale de respectare a
demnităţii fiecărei persoane, respectul pentru adevăr, acceptarea vieţii în comunitate.
Educaţia civică în ciclul primar studiază problematica vieţii social-cetăţenească în ansamblul ei
într-un stat democrat. Înţelegerea acestui concept se realizează prin dobândirea unor noţiuni, cunoştinţe
prin intermediul cărora copiii să înţeleagă diversele manifestări de comportament civic în viaţa cotidiană
(în familie, în şcoală, în societate, respectarea semenilor, valoarea muncii legată de diferitele ocupaţii etc.)
sau noţiuni care au în vedere familiarizarea copiilor cu instituţiile statului, cu acţiunile acestora, cu
structura de guvernare în ţara noastră, cu locul ţării noastre între celelalte state ale lumii (drepturile şi
obligaţiile omului ca cetăţean, votul, preşedintele ţării, guvernul ţării, legile etc.).
Prin studiul activităţilor civice se urmăreşte integrarea copilului ca cetăţean în realităţile în care
trăieşte, referinţa fiind instituţiile statului democrat din punctul de vedere al respectului faţă de stat, faţă
de ordinea de drept şi ordinea publică, al îndeplinirii corecte şi conştiincioase a obligaţiilor civice.
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Educaţia civică urmăreşte un tip de instruire şi de comportament propriu ce presupune un proces
psihologic de înţelegere şi apreciere a ceea ce este drept şi nedrept, permis şi interzis, legal şi ilegal în
convieţuirea socială. Prin scopurile sale (cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii statului şi asimilarea
cunoştinţelor despre legile acestuia ca instrument de acţiune asupra comportamentului cetăţenilor ţării,
cunoaşterea şi asimilarea valorilor democraţiei pluraliste şi a cunoştinţelor despre drepturile omului în
statul de drept, dezvoltarea însuşirilor comportamentului civic necesare participării la treburile publice ale
ţării, prevenirea violării legilor scrise ale convieţuirii sociale etc.), educaţia civică interferează cu valorile
şi normele referenţiale ale fenomenului moral şi politic, cu faptele şi valorile fenomenului de conştiinţă
naţională şi patriotică.
Copiii învaţă că între drepturile fundamentale ale omului, dreptul la învăţătură ocupă un loc de
cinste, învăţământul contribuind la dezvoltarea personalităţii umane şi întărirea respectului faţă de
drepturile omului şi libertăţile fundamentale. Astăzi, dreptul de a învăţa se manifestă în condiţii de
autentică libertate şi este un drept care se exercită indiferent de vârstă, rasă, religie etc.
Curriculum-ul şcolar este axat pe cateva concepte fundamentale ale democraţei, pe care noi,
învăţătorii, le luăm în considerare şi le discutăm, dezbatem, analizăm cu elevii, în cadrul fiecarei teme
abordate, în funcţie de specificul acesteia.
Aceste concepte şi valori se referă la: autoritatea, puterea, drepturile/ îndatoririle/
responsabilităţile cetăţeneşti, toleranţa/ respectul/ diversitatea/ diferenţa/ egalitatea dintre oameni; valori/
norme/ reguli/ comunicarea, dreptatea, libertatea, proprietatea, prietenia, spaţiul public/spatiul privat. Fără
cunoaşterea lor, nu am putea convieţui, construi şi dezvolta o societate demnă, civilizată şi democrată.

Bibliografie:
Programa şcolară pentru Educaţie Civică, clasa a III-a şi clasa a IV-a
www.academia.edu.ro, articolul „Educaţia civică în învăţământul primar”, de Dakmara Georgescu

Dezvoltarea gândirii critice prin lecţiile de limba şi literatura română
Prof. înv. primar Laura-Elena ŢÎRCĂ
Şcoala Gimnazială „Spiru Haret" Bacău
"Întâmplarea nu ajută decât o minte pregătită" – spunea L. Pasteur - "căci o minte nepregatită nu
vede mâna pe care o întinde întâmplarea" completează A. Fleming. Întâmplările acestea presupun
inteligenţă, imaginaţie, dorinţa de "a şti", spirit creator, flexibilitate, perseverenţă.
"A gândi critic" înseamnă a emite judecăţi proprii, a accepta părerile altora, a fi în stare să priveşti
cu simţul răspunderii greşelile tale şi să le poţi corecta, a primi ajutorul altora, şi a-l oferi celor care au
nevoie de el. Se poate observa deci, că gândirea critică este o modalitate superioară de manifestare a
gândirii, care sintetizează şi integrează aspecte şi proceduri ale celorlalte moduri de gândire.
Capacitatea de a gândi critic se dobândeste în timp, permiţând elevilor să se manifeste spontan,
fără îngrădire, ori de câte ori există o situaţie de învăţare. Ei nu trebuie să se simtă stingheri, să le fie
teamă de reacţia celor din jur faţă de părerile lor, sa aibă încredere în puterea lor de analiză, de reflecţie.
De ce este nevoie de gândire critică? Poate pentru că noi, dascălii, urmărim să formăm oameni cu putere
de decizie, oameni cu simţul răspunderii, oameni cu idei proprii, oameni în adevăratul sens al cuvântului.
Un cadru didactic care foloseşte zilnic metodele şi tehnicile pentru dezvoltarea gândirii critice, va scăpa
de monotonia orelor de altădată, va avea un elan mai mare de lucru şi va avea mai multe satisfacţii
profesionale.
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Metodele aplicate zilnic contribuie la stimularea creativităţii, la încurajarea copiilor pentru a se
exprima liber, solicitându-i la comunicare.De asemenea, lucrând în grup, ei vor învăţa să relaţioneze, vor
conştientiza importanţa echipei atunci când vor observa câte idei originale se pot descoperi în cadrul
aceluiaşi grup. Noua orientare a învăţământului românesc urmareşte dezvoltarea gândirii critice a elevilor,
prin folosirea metodelor si tehnicilor activ-participative noi: brainstormingul, tehnica ciorchinelui, metoda
mozaic, metoda SINELG, jurnalul cu dubla intrare, cubul, cvintetul, etc.
Lucrul cu elevii în clasă trebuie astfel realizat încât să genereze un climat de încredere, care să-i
determine să se implice în discutarea / dezbaterea unei idei interesante, în rezolvarea cu succes şi eficientă
a problemelor. Elevii trebuie obisnuiţi cu investigaţia temeinică, cu dezbaterea autentică, cu găsirea unor
raspunsuri adecvate la problemele cu care se confruntă.
Fără îndoială că lecţia de limbă în special, a fost şi trebuie să rămână, în ciuda abordărilor recente,
exemplificate şi teoretizate amplu, o lecţie despre şi de rigoare, una în care esenţială este asimilarea
conceptelor în vederea aplicării lor în analiza faptelor de limbă. Lecţiile de literatură sunt mai flexibile din
acest punct de vedere permiţând o varietate de abordări, metode şi tehnici. Esenţialul este ca prin ceea ce
întreprinde profesorul, prin aspectele metodologice şi prin toate celelalte elemente ale proiectării
didactice, să înlesnească accesul elevului la nou, să-l ajute să-şi însuşească acel ansamblu de cunoştinţe şi
capacităţi pe care trebuie să le utilizeze în rezolvarea situaţiilor de comprehensiune şi de producere de
text. Cu alte cuvinte, să-şi dezvolte competenţele de comunicare.
Am desfăşurat cu elevii clasei a III-a activităţi care au vizat trecerea de la concret la abstract, în
vederea dezvoltării capacităţii de formulare şi exprimare a întrebărilor, precum şi de folosire în contexte
cât mai variate a limbajului, toate acestea în condiţiile transformării clasei în grup de discuţii. O condiţie
esenţială care a trebuit respectată în aceste activităţi de stimulare a gândirii critice a fost instaurarea unui
climat favorabil, caracterizat printr-o tonalitate afectiv – pozitivă, printr-o libertate de exprimare, de
înţelegere, de responsabilitate. Prin natura sa, elevul e o fiinţă activă, energică, flexibilă, curioasă.
Profitând de aceste disponibilităţi, mi-am dorit să-i stimulez pe elevi să comunice, să caute legături între
informaţii, să asocieze, să-şi imagineze, să găsească noi soluţii la problemele luate în discuţie, să facă
presupuneri, să admită idei, să perfecţioneze ideile altora şi să le orienteze în direcţii noi, să vină cu
propuneri.
O condiţie a reuşitei a fost folosirea ritmică în cadrul lecţiilor a metodelor activ-participative care
să contribuie la dezvoltarea gândirii critice. În fapt, ceea ce propun noile programe reprezintă o
structurare a orelor de limba şi literatură conform modelului comunicativ- funcţional. Acest cadru a fost
creat pentru a accentua aspectul comunicativ-funcţional al învăţării limbii şi literaturii materne în
contextul actual. Fără îndoială că limbile şi literaturile cunosc o mare diversitate. Decupajele tradiţionale
de tipul „limbă” şi „literatură” se raportează întotdeauna la elemente specifice în plan lingvistic sau în
plan literar. Este esenţial ca elevii să comunice autentic cu cei din jur, pentru a înţelege, prin intuiţie, apoi
prin reflecţie, importanţa de a-l asculta cu adevărat pe celălalt, de a fi atent la nevoile lui, de a empatiza şi
de a nu judeca. Formarea unor deprinderi de ascultător activ este o componentă importantă a competenţei
de comunicare. Astfel, contextele create în spaţiul şcolii trebuie să fie autentice, adecvate vârstei şi să
răspundă dorinţelor grupului de elevi.
Ceea ce am expus teoretic şi am exemplificat practic reprezintă o infimă parte din ceea ce
înseamnă metodologia specifică modelului susmenţionat.
ALGORITMUL PROIECTĂRII UNEI LECŢII PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII
CRITICE
Înainte de a începe lecţia … MOTIVAŢIA De ce este importantă şi valoroasă această lecţie? Cum
se leagă ea de ceea ce am predat deja şi de ceea ce voi preda mai departe? Ce ocazii de exersare a gândirii
critice oferă această lecţie?
OBIECTIVELE Ce cunoştinţe şi semnificaţii vor fi explorate sau transmise? Ce vor putea face
elevii cu acestea?
CONDIŢII PREALABILE Ce trebuie să ştie şi să poată face un elev deja pentru a putea învăţa
această lecţie?
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EVALUAREA Ce dovezi vor exista că elevul a învăţat lecţia?
RESURSELE MATERIALE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI Cum vor fi gestionate
resursele materiale şi timpul pentru diversele activităţi?
Lecţia propriu-zisă… EVOCAREA Cum vor fi conduşi elevii către formularea unor întrebări şi
stabilirea unor scopuri pentru învăţare? Cum vor ajunge să-şi examineze cunoştinţele anterioare?
REALIZAREA SENSULUI Cum va fi explorat conţinutul de către elevi? Cum îşi vor monitoriza
ei înţelegerea acestui conţinut?
REFLECŢIA Cum vor utiliza elevii cunoştinţele dobândite în cadrul lecţiei? Cum vor fi
îndrumaţi să caute informaţii suplimentare, răspunsuri la întrebările care mai există şi rezolvări pentru
neclarităţile rămase?
ÎNCHEIEREA La ce concluzii trebuie să se ajungă până la sfârşitul lecţiei? În ce măsură este de
dorit să se rezolve problemele ridicate?
După lecţie… EXTENSIE Ce alte lucruri pot fi învăţate pornind de la această lecţie? Ce ar trebui
să facă elevii odată ce s-a terminat lecţia?
Prin aplicarea acestor metode în cadrul orelor de limba română şi nu numai, cu consecvenţă, dau
rezultate foarte bune la clasă. Ele asigură o instruire eficientă a elevilor, determină o motivaţie intrisencă
pentru învăţare, ajută la operaţionalizarea în viaţa de zi cu zi a cunoştinţelor asimilate, iar informaţiile
însuşite vor fi durabile. Aplicarea lor asigură înlocuirea învăţării reproductive cu o învăţare productivă,
formativă, implicarea elevilor în realizarea unei învăţări prin colaborare şi cooperare, ajută la însuşirea de
către şcolari a diferitelor tehnici de învăţare eficientă în scopul a fi pregătiţi pentru autoînvăţare şi
educaţie permanentă. Folosind experienţa lor personală, elevii participă activ la procesul de învăţare, care
se îmbunătăţeşte considerabil, devine conştient şi reflectează la propria lui evoluţie.
Bibliografie:
1. Bocoş, M., Jucan, D., (2007), Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării: repere
şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, ediţia a II-a, revăzută, Editura Paralela 45,
Piteşti.
2. Ionescu, M., Radu, I., (2001), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca. Steele, J.L., Kurtis,
S.M., (2000), Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, vol. I şi II,
3. Centrul Educaţia 2000+, Editura Gloria Bucureşti. Glava, A., Strategii de dezvoltare a gândirii critice,
suport de curs. Oprea, C.L., (2008), Strategii didactice interactive,
4. Editura Arves. Albulescu, I.,(2008), Pragmatica predării. Activitatea profesorului între rutină şi
creativitate, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Paralela 45.

Tratarea diferenţiată a elevilor - premisă în asigurarea succesului şcolar
Prof. înv. primar Mimi-Lenuța TOMA
Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura
Motto:
„Dacă tratezi un om ca şi cum ar fi ceea ce ar trebui şi ar putea să fie, el va deveni ceea ce trebuie
şi poate să fie.” (Goethe)
Una din preocupările fundamentale ale pedagogiei a fost şi este tratarea diferenţiată a elevilor.
Invăţământul diferenţiat vizează adaptarea activităţii de învăţare îndeosebi sub raportul
conţinutului, al formelor de organizare şi al metodologiei didactice la posibilităţile diferite ale elevilor, la
capacitatea de înţelegere şi ritmul de lucru propriu lor, unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în
parte.
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Diferențierea în învățare are ca scop eliminarea unor lacune în cunoştințele şi
deprinderile elevilor şi atingerea performanţelor minimale acceptate, dar şi îmbogăţirea şi aprofundarea
cunoştintelor elevilor capabili de performanţe superioare.
Tratarea diferenţiată a elevilor în cadrul lecţiilor ajută cadrele didactice să găsească metode şi
procedee optime de intervenţie, prevenire şi stimulare a elevilor şi a contribuit la o mai bună adaptare a
conţinutului învăţământului şi a programei la necesităţile celor ce sunt implicaţi în procesul instructiveducativ.
Diferenţierea activităţii în cadrul lecţiei presupune îmbinarea, alternarea echilibrată a activităţii
frontale cu activitatea individuală şi pe grupe de elevi.
Instrumentele necesare acestei activităţi în condiţiile unui învăţământ organizat pe clase şi lecţii
sunt fişele de lucru, jocurile didactice şi caietele de muncă independentă.
Tipurile de fişe ce se pot folosi în cadrul lecţiilor sunt variate:
• Fişe de lucru pentru consolidarea cunoştintelor care sunt alcătuite în aşa fel încât să cuprindă
numai ceea ce elevii au învăţat.
• Fişele de recuperare – pentru elevii cu goluri în cunoştinţe; înainte de elaborarea lor, învăţătorul
trebuie să cunoască exact care sunt golurile din pregătirea fiecărui elev.
• Fişele de dezvoltare care se alcătuiesc pentru elevii dotaţi.
• Fişele – exerciţiu care cuprind exerciţii gradate şi adaptate pentru toţi elevii din clasă. Temele
cuprinse în astfel de fişe se referă la cunoştinţele de bază din programa şcolară. Gradul de dificultate este
mediu.
În funcţie de obiectivele urmărite elevii trebuie să fie antrenaţi în trei forme de activitate:
frontală, pe grupe şi individuală.
Activitatea individuală înlesneşte fiecărui elev realizarea unei sarcini didactice independent de
colegii săi. Ea asigură antrenarea elevilor la un efort propriu.
Activitatea pe grupe sau în echipe, forma cea mai nouă în practica şcolară, constă în efectuarea
unor sarcini comune sau diferite de către grupe de trei-cinci elevi.
Activitatea de grup trebuie să se coreleze cu conţinutul şi obiectivele lecţiei.
Coordonatele principale care trebuie să jaloneze organizarea, desfăşurarea şi conţinutul activităţii
diferenţiate cu elevii în ciclul primar sunt:
• Activitatea diferenţiată cu elevii trebuie să asigure realizarea sarcinilor învăţământului formativ
ce vizează dezvoltarea armonioasă a tuturor lanţurilor personalităţii;
• Activitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu
întregul colectiv al clasei;
• Obiectivele instructiv-educative ale activităţii diferenţiate cu elevii trebuie realizate în timpul
lecţiei;
• Activitatea diferenţiată trebuie să-i cuprindă pe toţi elevii clasei, atât pe cei care întâmpină
dificultăţi, cât şi pe cei cu posibilităţi deosebite, pentru ca folosindu-se metode şi procedee specifice
particularităţilor individuale, să se asigure stimularea dezvoltării lor până la nivelul maxim al
disponibilităţilor pe care le are fiecare;
• În tratarea diferenţiată a elevilor se va evita suprasolicitarea lor faţă de potenţialul psihic real;
• Conţinutul învăţământului comun este obligatoriu; diferenţiate sunt doar modalităţile şi formele
de predare-învăţare;
• În timpul activităţii diferenţiate se vor folosi în permanenţă metode şi procedee care antrenează
capacităţile lor intelectuale, trezesc şi menţin interesul faţă de obiectele şi fenomenele studiate, stimulează
atitudinea creatoare, solicită un efort acţional propriu, asigură o învăţare activă şi formativă;
• Diferenţierea activităţii cu elevii se realizează în toate momentele lecţiei;
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• Diferenţierea activităţii în cadrul lecţiei presupune îmbinarea şi alternarea echilibristă a
activităţii frontale cu activitatea individuală şi pe grupe de elevi.
Individualizarea presupune personalizarea educaţiei (de exemplu, copiii cu cerinţe educative
speciale, fie capabili de performanţe superioare, fie cu dizabilităţi în învăţare).
Individualizarea poate fi realizată prin :
• personalizarea obiectivelor (adaptarea obiectivelor educaţionale la posibilităţile reale ale
elevului);
• personalizarea activităţilor de învăţare, cu posibilitatea ca elevul să poată alege modalitatea
preferată de lucru;
• adaptarea timpului necesar pentru învăţare;
• adaptarea materialelor de instruire (fişe de lucru, fişe de ameliorare, fişe de dezvoltare, suporturi
audio - video etc.);
• învăţare asistată pe calculator;
• individualizarea temei pentru acasă
O modalitate eficientă şi acceptată de elevi este tema pentru acasă cu sarcini de lucru diferenţiate,
după următoarea structură:
a) tema pentru acasă obligatorie (tema notată cu O),care cuprinde sarcini de lucru de nivel minim/
mediu;
b) tema pentru „elevii silitori” (tema notată cu  ); nu este obligatorie, dar poate fi efectuată de
elevii care doresc să lucreze suplimentar; tema include sarcini de lucru de nivel mediu/ superior;
c) tema pentru „elevii isteţi” (notată cu
, simbolizând „un bec care se aprinde”); tema nu este
obligatorie şi include – în alternanţă - fie sarcini de lucru de nivel superior, fie diferenţiere pe baza teoriei
inteligenţelor multiple.
Fiecare elev va alege acasă, după efectuarea temei obligatorii, ce şi cât poate rezolva din celelalte
teme propuse. Faptul că fiecare poate face acest tip de alegere înseamnă, pentru elev: automotivare,
autoevaluare (relativă, evident!), propria adaptare la ritmul de lucru, la elementele de bioritm individual.
Lucrând astfel, elevul îşi formează un stil de muncă propriu care-i asigură autocontrolul şi
autoinstruirea permanentă.
Tratarea diferenţiată a elevilor are o mare importanţă deoarece este o condiţie a progresului şi a
reuşitei şcolare.
Randamentul maxim poate fi atins de un elev, doar dacă sarcina de rezolvat este la limita
superioară a capacităţilor sale de rezolvare.
Organizarea activității cu elevii în mod diferențiat asigură atât obținerea unor performanțe înalte
de către elevii dotaţi, cât şi accelerarea ritmului de învăţare al elevilor lenţi, înlăturând eşecul şcolar.
Activităţile diferenţiate permit desfăşurarea mai nuanţată a procesului didactic, o stimulare mai
eficientă a dezvoltării aptitudinilor individuale ale elevilor.
Consider că activitatea cu şcolarii trebuie organizată în aşa fel încât aceasta să fie adecvată tuturor
posibilităţilor acestora de a învăţa, capacităţilor tuturor copiilor şi a fiecăruia în parte. Pentru a realiza
succesul şcolar, munca instructiv-educativă diferenţiată este necesară.
Bibliografie :
1. Gliga Lucia – Instruirea diferențiată, Ed. Tipogrup Press, Bucureşti, 2001
2. Radu T. Ion: „Învăţământul diferenţiat. Concepţii şi strategii”; Bucureşti, E. D. P.,1978;
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Tratarea pedagogică a problemelor de comportament
Prof. înv. primar Florentina TRANDAFIR
Școala Gimnazială „I. S. Sturdza” Săucești
Cunoașterea elevului nu ar trebui considerată scop în sine, ci un mijloc făcând parte din tehnica
educației prin care fiecare copil este condus spre optimul său educațional.
Cunoașterea în profunzime a structurilor interne ale copiilor va permite educatorului să acționeze
în scopul înlăturării factorilor care determină eventualele rămâneri în urmă la învățătură, totodată
identificând o serie de măsuri de remediere a situației școlare, dar și a comportamentelor inadecvate care
sustrag elevul de la activitatea școlară.
Succesul școlar nu presupune doar obținerea unor calificative superioare la învățătură, ci și
integrarea în grupul școlar, asigurarea unor valori sociale corespunzătoare vârstei și formarea unui
comportament favorabil învățăturii.
Comportamentul problemă
Orice educator își pune în mod firesc următoarea problemă: „Când generează comportamentul
copilului o problemă de disciplină în activitatea școlară?” În general, se apreciază că aceasta se întâmplă
ori de câte ori un astfel de comportament perturbă acțiunea de predare -învățare.
Există multe exemple de comportament problemă: copiii care se pare că nu pot să-și controleze
obiceiurile, anumite ticuri, folosirea unui creion pentru a bate ritmic în bancă, se plâng mereu sau care
trăncăsnesc mereu, cei care întotdeauna “uită” să-și facă temele sau care se plâng că îndatoririle lor sunt
prea dificile; mai sunt copii care se retrag și nu vor decât să fie lăsați în pace. Fiecare dintre aceste
comportamente problemă interferează cu acțiunea de predare și de învățare a elevilor.
Copiii cu probleme de comportament au o slabă imagine despre sine. Subevaluarea consecințelor
propriului comportament, se concentrează în diverse manifestări, din care menționez:
 confruntări violente, fizice și verbale;
 lipsa autodisciplinei;
 neatenție, neputința de a asculta, de a-și îndeplini o sarcină sau de a se concentra;
 dezinteres pentru obiectele personale, pentru obiectele altora sau pentru cele ale școlii;
 furtul și sentimentul că dacă iau ceva și nu sunt prinși, totul este în regulă;
 fac numai ce vor sa facă și nimic mai mult;
 afișează plictiseală, apatie, depresie;
 pretind mereu câte ceva ce consideră că li se cuvine, fără a lua în considerare drepturile celorlalți.
Cum intervine învățătorul?
În fața unor asemenea manifestări, dascălii cu activitate eficientă găsesc cele mai potrivite căi de
urmat. De regulă, aceștia îi ajută pe elevi să se simtă bine în pielea lor. Adaptarea elevilor la exigențele
vieții școlare se bazează pe îmbunătățirea imaginii pe care ei o au despre sine. Nu e ușor să corectezi
comportamentele necorespunzătoare, dar atunci când trebuie, se cer avute în vedere următoarele
recomandări:




Respirați adânc și păstrați-vă calmul. E natural să fiți copleșiți de frustrare, mânie. Agitația
dumneavoastră poate fi contagioasă.
Încercați să adaptați un ton pozitiv și formulați u n răspuns corespunzător.
Trebuie să fiți sigur că elevii înțeleg ceea ce vă displace în comportamentul lor și nu ei înșiși.
(„Mi-ești drag, Andrei, dar comportamentul tău este intolerabil.”)
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Da-ți elevului al cărui comportament v-a nemulțumit șansa de a răspunde pozitiv, spunându-i nu
numai ce a greșit, dar și ceea ce poate face pentru a se corecta.
 Nu recurgeți niciodată la ridiculizări.
 Evitați conflictele în care se pierde sau se câștigă și puneți accent pe rezolvarea problemei, nu pe
pedeapsă.
 Insistați ca elevii să înțeleagă consecințele comportamentului lor.
 Încercați să rămâneți amabil, arătându -le elevilor că nu vă preocupă problemele și dificultățile lor,
câștigându-le respectul.
 Tratați toți elevii cu respect și politețe.
 Fiți un ascultător atent, încurajându-i să vorbească despre problema lor.
 Descurajați formarea clicilor și a altor comportamente problemă. Oferiți activități de cooperare
pentru a încuraja identitatea de grup.
 Dezvoltați la copii aptitudini personale și sociale de comunicare.
 Evitați să etichetati copiii ca “buni” sau “răi”. Descrieți în schimb comportamentul lor, ca
“pozitiv”, “acceptabil” sau “inacceptabil”.
 Ignorați sau diminuați minciunile probleme în loc să stăruiți asupra lor. O privire, o întrebare
potrivită pot să fie suficiente în multe asemenea situatii.
Concluzie
Trebuie să fim atenți că anumite răspunsuri la comportamentul problemă pot să consolideze
tocmai comportamentul pe care vrem să-l corectăm. Dacă un comportament necorespunzător al unui
elev se datorează faptului că el vrea să atragă atenția asupra sa, atunci prin sancționarea
comportamentului va fi susținută o imagine de sine deja proastă. Unii elevi sunt educați acasă să se
comporte cuviincios, altii însă au nevoie de ajutorul și îndrumarea noastră și în această privință.
Bibliografie:
1. Nicola, Ion- Tratat de pedagogie școlară, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1996;
***-Revista „Interferențe Didactice ”, Nr.4, Bacău, Editura “Corgal Press”, 2008.
Competențe lingvistice şi competențe psihosociale
Ȋnv. Lenuta TROFIN-RADOVICI
Şcoala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuş
Competenţa este definită ca o calitate a unui profesionist născută la confluenţa verbelor: a
şti, a putea face ceva cu ceea ce ştii, a şti să fii om, a şti să devii.
Profilul de competenţă este o structură care cuprinde principalele domenii de activitate din
profesia/ funcţia respectivă, ierarhizate în raport cu importanţa lor.
COMUNICAREA DIDACTICĂ - reflectă ceea ce este spus, momentul în care este spus sau felul în
care este spus, este un gen aparte de discurs în care demonstrarea şi argumentarea, se actualizează în mod
gradual, completându-se reciproc, în funcţie de specificitatea noului context. Într-o societate în plină
dezvoltare asumarea unor responsabilităţi este însoţită de o anumită calitate asupra căreia se pune accent
în ultima perioadă în orice domeniu şi anume – competenţa.
Competenţa este ceea ce permite cuiva să facă faţă, într-o manieră adaptată, unei situaţii sociale
particulare și reprezintă ansamblul de comportamente potenţiale (afective, cognitive şi psihomotorii) de
care dispune un individ pentru a realiza o activitate.
Profesorul, fiind inițiatorul activității de educație, în calitate de autor al proiectului pedagogic și
de emițător al mesajului pedagogic, trebuie să dețină atât competențe lingvistice, cât și competențe
psihosociale, pentru realizarea în bune condiții a actului educațional. Rolul profesorului este proeminent,
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iar exercitarea concretă a acestui rol depinde de personalitatea lui dar şi de situațiile educative cu care se
confruntă şi pe care le are de rezolvat.
În contextul educaţional, nimic nu este lipsit de importanţă, interacţiuni, emoţii, mimică, alegerea
cuvintelor, a instrumentelor pedagogice şi cu atât mai mult, comunicarea educaţională şi mai ales forma
sa particulară, comunicarea didactică ce constituie din perspectiva educaţiei formale, baza procesului de
predare-învăţare.
Competenţa lingvistică este nivelul abilităţii unei persoane de a-şi transpune gândurile, trăirile,
intenţiile în cuvinte sau de a înţelege un mesaj receptat. Competenţa de comunicare lingvistică poate fi
considerată ca fiind alcătuită din mai multe părţi componente:lingvistică, socio-lingvistică şi pragmatică.
Performanţa lingvistică îmbină cantitativul cu calitativul constând în totalitatea mesajelor concepute şi
emise de profesor în legătură cu un subiect, o temă, un argument al comunicării, de asemenea într-un
interval dat.
În profilul de competență socio-comunicațională competențele lingvistice esențiale sunt:
1. Claritate și acurateţe în exprimare – capacitatea de exprimare clară a ideilor, pronunţând
totul corect, fară cuvinte greu de urmărit, fără folosirea unor termeni necunoscuţi;
2. Capacitatea profesorului de a fi un excelent mânuitor al limbii în care comunică în clasă, adică
să dispună într-un grad înalt de abilitate verbală, de performanţă lingvistică, de a se putea exprima la
nivelul interlocutorului, să-şi „ajusteze” mesajul la nivelul de înţelegere al receptorului, să dispună de
competenţă socio-comunicaţională, să empatizeze cu interlocutorul ( să se poată pune “în pielea
celuilalt”);
3. Capacitatea de a dispune de calităţi verbale şi paraverbale: mecanisme ale vorbirii, înălţimea şi
intensitatea vocii, volumul vocii, dicţie şi accent, viteza, folosirea pauzei, timbrul vocii, acurateţea
limbajului existenţa unui vocabular bogat, alegerea celor mai potrivite cuvinte;
4. Capacitatea profesorului de a recurge la limbă ca fenomen şi instrument socio-cultural, ce
impulsionează, emoţionează, dă frâu liber imaginaţiei, provoacă;
5. capacitatea de a iniţia, de a modera şi de a valorifica o comunicare şi de a asigura un
management eficient al conflictelor deoarece un profesor se va confrunta deseori cu situaţii dificile,
provocatoare din punct de vedere emoţional, considerate „provocări profesionale” ce necesită înţelegere şi
tact pedagogic;
Pilonul unificator al competenţei lingvistice, este abilitatea lingvistică ce reprezintă exprimând în
plan calitativ-exclusiv capacitatea profesorului de a opera din mers, în chiar timpul vorbirii, selecţiile cele
mai adecvate de cuvinte, din repertoriul de semne, emiterea de fraze cât mai sugestive şi mai evocatoare,
într-un mesaj coerent şi cu impact scontat. Competențele psiohosociale ale profesorului decurg din
responsabilitățile și rolurile pe care aceștia le îndeplinesc în cadrul procesului instructiv e-educativ.
Comunicarea didactică nu presupune doar schimbul de informaţii, ci şi o interacţiune psihosocială în care
subiecţii sunt afectaţi de o presiune, reală sau imaginară, exercitată de cei din jurul lor, consider ca fiind
importante următoarele competențe psihosociale ale profesorului:
1.Înţelegerea dinamicii- abilitatea de a susţine potenţialul personal al fiecărui elev din clasă;
2.Managementul diversităţii ( în fiecare clasă de elevi aceștia diferă unii de alții, profesorul trebuie
să aibă capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii, de a crea situaţii de învăţare
adecvate şi de a stabili responsabilităţi în grup, să promoveze şi să încurajeze nevoile şi abilităţile
individuale ale elevilor)
3. Abilitatea de a recunoaşte şi de a analiza dinamica grupului (grupul de elevi suportă
permanent transformări modificări iar profesorul trebuie să le identifice promt, să le analizeze si să ia cele
mai bune masuri);
4.Abilitatea de a recunoaşte diversele perspective şi modalităţi de reflexie la nivelul grupului
(Profesorul, pentru o bună colaborare cu grupul, trebuie să dețină atitudinispecificenecesare: empatie,
răbdare, putere de convingere, toleranță, acceptarea diferențelor, încredere, respect, v oioșie, exigență,
sinceritate, echitate, sociabilitate, obiectivitate, principialitate. El trebuie să aibă capacitatea de a-şi asuma
răspunderi – capacitatea de a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi motiva, de a lua decizii în funcţie
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de situaţie și de a recunoaște perspectivele grupului de elevi pe care îl conduce.Trebuie să perceapă şi să
anticipeze modul cum fiecare acţiune a sa o să influenţeze evoluţia grupului de elevi dar şi a fiecărui elev
în parte);
5. Competenţe privind organizarea echipei şi gestiunea conflictelor (abilitatea de a rezolva
situații de tipul întreruperilor provocate de participanți, abilitatea de a identifica momente de tensiune la
nivelul grupului, capacitatea de analiză și clarificare a neînțelegerilor, capacitatea de a reac ționa adecvat
la întreruperi).
Rolul profesorului rămâne mereu în prim plan în opera de formare a personalităţii elevilor.
Competențele lingvistice și psihosociale de care trebuie să dispună, au un rol foarte important în cariera sa
și în formarea elevilor. Ele se regăsesc în câmpul educaţional şi sugerează o serie de acţiuni concrete pe
care profesorul le poate intreprinde în scopul eficientizării interacţiunii de tip şcolar. Competenţa sociocomunicaţională presupune şi capacitatea de a iniţia, de a modera şi de a valorifica o comunicare dar şi de
a asigura un management eficient al acesteia. Alături de transparenţa în privinţa scopurilor pregătirii,
competenţele profesionale, cele personale şi cele de comunicare, competenţele psiho-sociale toate se
imbină pentru desfăşurarea cu succes a actului didactic.

Bibliografie:
Creţu, E. - " Psihopedagogie şcolară pentru învăţământul primar, Editura Aramis, Bucureşti, 1999
Dumitrana, M - " Învăţătorul - agent moral în contextul educaţiei primare", Revista " Învăţământul
primar, nr. 3/1996 .
Matei, C.N. - " Probleme de psihopedagogie şcolară, " E.D.P., Bucureşti, 1978;
Pânişoară I. O. - „Comunicare eficientă” Ediţia a III-a, Iaşi, ED. Polirom, 2003
Zlate M. - „ Fundamentele psihologiei” Iaşi, Ed. Polirom, 2009;
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Şcoala de Vară la Slănic-Moldova
Prof. înv. primar Laurenţia-Silvia TUDOREANU
Şcoala Gimnazială Nr.1 Slănic-Moldova
În perioada 13-24 iulie 2015 , la Şcoala Gimnazială Nr.1 Slănic-Moldova, s-a derulat
proiectul:”Şcoala de Vară-Joc şi Creaţie.”
„Şcoala de Vară” este un proiect care şi-a propus să ţină cont de specificul local al comunităţii, de
profilul elevului şcolii noastre, bazându-ne pe entuziasmul curiozităţii caracteristice vârstei. Luând în
considerare propunerile şi aşteptările formulate de copii, am propus, prin acest proiect, activităţi care să-i
ţină aproape de şcoală, să le ofere o alternativă valoroasă în petrecerea plăcută şi instructivă a vacanţei, nu
doar pe parcursul timpului petrecut în cadrul proiectului ci, mai ales, pentru cel petrecut mai apoi acasă,
cu grupul de prieteni, colegi, vecini, rude sau chiar individual.
Având ca scop oferirea unei alternative valoroase în petrecerea plăcută a vacanţei,implicarea
copiilor în activităţi recreativ-instructive şi însuşirea pe termen scurt şi lung a unor modalităţi realeducative de petrecere a timpului liber ne-am propus mai multe obiective:
- dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare, de a accepta noi provocări, care impun implicare
personală;
- dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii, dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de
sine;
- manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de acceptare, negociere,
colaborare;
- practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii timpului liber în mod benefic.
Timp de două săptămâni, s-au desfăşurat : jocuri de comunicare ,de cunoaştere ,de creaţie şi
distractive în aer liber, concursuri pe teme literare şi de matematică, ore de pictură şi grafică în aer liber,
ore de înot în piscină, plimbare cu trenuleţul prin oraş, drumeţie în pădurea din apropierea oraşului,
muzică, dans şi un spectacol la finalul proiectului.
Toate aceste activităţi au atras peste 50 de elevi din şcoala noastră, precum şi din alte şcoli:copii
veniţi în vacanţă la bunici sau la rude.
La buna desfăşurare a programului proiectului au contribuit colaboratorii proiectului şi voluntarii,
care s-au implicat alături de coordonatori , cu dăruire , pasiune şi profesionalism.
Pe tot parcursul proiectului am colaborat cu reprezentanţi ai Primăriei oraşului Slănic-Moldova,
cu bibliotecara, cu părinţi şi sponsori, care ne-au ajutat ca toate activităţile să fie cât mai plăcute, mai
creative şi mai frumoase.
În urma chestionarelor aplicate participanţilor la acţiunile „Şcolii de Vară”, am primit un feedback
pozitiv.Elevii au fost încântaţi de ceea ce au făcut şi au învăţat în cele două săptămâni. Printre activităţile
care le-au plăcut cel mai mult s-au numărat:
- orele de înot de la piscină;
- învăţarea paşilor de dans;
- jocurile de cunoaştere, de comunicare şi cele în aer liber;
- concursul de karaoke;
- drumeţia şi plimbarea cu trenuleţul;
- intonarea în fiecare dimineaţă şi la spectacolul final, a imnului Şcolii de Vară, „ Ce mică-i
vacanţa mare;”
- spectacolul intitulat :”La revedere, Şcoala de Vară!”, unde fiecare elev şi-a demonstrat
creativitatea şi talentul artistic.
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Coordonatorii proiectului, colaboratorii şi voluntarii au considerat că acest proiect a fost un succes
pentru întreaga comunitate, le-a oferit copiilor o educaţie nonformală şi informală de calitate, a promovat
copilul creativ, încrederea în sine, experienţele de grup.
Pentru că cea mai mare dorinţă a copiilor a fost ca proiectul să continue şi în anul şcolar 20152016, pe o perioadă mai lungă, le-am promis că vom organiza o altă „Şcoală de Vară”mai atractivă, mai
interesantă, mai creativă, mai distractivă şi mai plăcută.

Limba naţională - tezaur strămoşesc
Prof. înv.primar Rodica URSU
Şcoala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău
Limba naţională este tezaurul cel mai preţios de la strămoşi, semnul distinct al identităţii noastre.
“ Orice limbă este oglinda sufletului naţiei care o creează” – zicea Ion Pillat, ceea ce ne aminteşte de
afirmaţia istoricului A.D. Xenopol, referitoare la faptul că “limba unui popor este expresiunea şi totodată
instrumentul gândirii sale”.
Limba naţională, literatura şi artele, viaţa spirituală, în genere, fac parte integrantă din istoria
oricărui popor.
Limba română este continuatoarea limbii latine vorbite odinioară în cele mai multe părţi ale
Imperiului Roman de Răsărit; limba română de astăzi este însă limba latină cu modificările ivite în cursul
veacurilor. În această limbă romanică vorbesc, vorbim toţi românii, gândim şi ne mărturisim lumii. Între
limbă şi cei ce o vorbesc există raporturi de influenţă reciprocă. Căci nu numai omul este stăpânul limbii,
ci şi limba este stăpână pe cei ce o vorbesc, obligându-i să o urmeze cu gândurile lor, pe urmele
gândurilor înaintaşilor, folosind de-a gata clişeele moştenite de la părinţi.
Sufletul poporului român este originar înrădăcinat în orizontul logosului, în orizontul Romei şi al
Greciei antice şi mai târziu al Bizanţului.
Atributele esenţiale ale sufletului românesc – aşa cum ni-l înfăţişează limba unitară, creaţia
populară şi cea cultă – s-ar constitui din : atitudinea raţională, obiectivă, echilibrată, clasică faţă de
realitate, din sentimentul continuităţii şi al tradiţiei vii, al datinilor, al legii vechi şi al limbii, ca expresie a
identităţii naţionale, căci aşa cum spunea Eminescu: “ fiecare are nevoie de un tezaur sufletesc, de un
reazem moral într-o lume a mizeriei şi a durerii ţi acest tezaur i-l păstrează limba proprie în cărţile
bisericeşti ţi mirene. În limba sa numai i se lipesc de suflet preceptele bărbăteşti, istoria părinţilor săi,
bucuriile şi durerile semenilor săi.”
Ca orice popor, noi, românii n-am moştenit pur şi simplu sufletul românesc ca pe o fatalitate, ci lam făurit într-un lung şi complex proces istoric, ale cărui trăsături dominante se găsesc, fireşte în procesul
originar de etnogeneză.
Istoria oricărei culturi naţionale, a oricărei arte, în genere , nu se poate întreprinde cu eficienţă,
decât în relaţia dialectică, reciproc determinată, cu istoria populaţiilor, a poporului care le-a creat de-a
lungul vremii, într-un anume spaţiu geografic, începând cu vremurile preistorice.
În spaţiul carpato-danubiano-pontic şi-au durat viaţa strămoşii noştri cei mai îndepărtaţi – tracii –
, despre care Herodot afirma că după indieni, familia neamurilor trace a fost cea mai numeroasă în
Antichitate, ocupând o suprafaţă foarte mare. Despre ei Mircea Eliade a spus: “anonimi ai istoriei, tracii
au urcat în lumea civilizată a Antichităţii prin cea mai remarcabilă seminţie a sa: dacii”, pe care Herodot
îi considera “cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre traci”.
Relieful variat al ţării noastre, devenit subiect diversificat al operelor literar- artistice a înrâurit
puternic portretul etnopsihologic al românului, plămădit în ceea ce Blaga numeşte “spaţiul mioritic”,
lucrare în care filosoful urmăreşte “modul cum peisajul se integrează în angrenajul unui suflet,
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dobândind accente din partea acestuia” şi felul în care existenţa în acest spaţiu ”e pentru român
<<dor>>, orizontică aspiraţie existentă care în întregime se scurge spre ceva”.
Dorul ca motiv liric, afirmat într-un suflet românesc şi într-un peisaj geografic distinct este
mărturisit de poezia populară, de lirica atâtor scriitori, din care exaltă un cult al pitorescului, înţeles ca o
categorie estetică.
Lumea înconjurătoare se reflectă în creator, dar şi sufletul creatorului se reflectă în peisajul, care
se transformă la unii autori în file de cronică naturală. Iată de ce cu îndreptăţire declara Octavian Goga
“Cred într-un determinism geografic care îndrumează toată mentalitatea noastă şi, fireşte întreaga
structură sufletească şi intelectuală” .
Ne-am născut creştini, ne-am afirmat credincioşi ortodocşi pe acest pământ daco-român şi sub
acest petic de cer ne-am plămădit sufletul naţional, propria noastră devenire istorică, înrâurite de
numeroase neamuri, limbi şi culturi. De aceea filosoful Blaga spunea: “noi nu ne găsim nici în Apus, şi
nici la soare răsare. Noi suntem unde suntem”.
În viziunea lui Blaga “limba este întâiul mare poem al unui popor”. Cu atât mai mult ea e limba
veche şi-nţeleaptă “ca un fagure de miere”, cum o definea Eminescu, sau “limba vechilor Cazanii / Careo plâng şi care-o cântă / Pe la vatra lor ţăranii, cum o caracteriza poetul basarabean Alexe Mateevici.
Limba română e cea mai bună mărturie a existenţei noastre prin vreme, este- cum scria I. L.
Caragiale – o “scumpă carte de boierie a unui neam călit de focul atâtor încercări de pierzanie”.
În cuvintele ei ne-am adăpostit fiinţa naţională, identitatea culturală, ca într-o imbatabilă cazemată
spirituală.
Testamentul literar a lui Enăchiţă Văcăresu: „Las vouă moştenire / Creşterea limbii româneşti /
Şi-a patriei cinstire”, reflectă interesul pe care l-au manifestat înaintaşii pentru cultivarea limbii
naţionale, datorie transmisă tuturor generaţiilor “ până la sfârşitul veacurilor”.
“ Dacă în limbă – scria Eminescu - nu s-ar reflecta chiar caracterul unui popor, dacă el n-ar zice
oarecum prin ea <<aşa voiesc să fiu eu şi nu altfel>>, oare s-ar fi născut atâtea limbi pe pământ? Prin
urmare, simplu fapt că noi Românii, câţi ne aflăm pe pământ, vorbim o singură limbă, <<una singură>>,
nu ca alte popoare, şi aceasta în oceane de popoare străine ce ne înconjoară, e dovadă destulă că aşa voim
să fim şi nu altfel”.
Alecsandri afirma că “ naţionalitatea românilor se arată atât în limba şi datinile lor, cât şi în
muzica lor deosebită de oricare alta”, precizând că “limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l
moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită de a fi
păstrat cu sfinţenie de generaţiile care-l primesc. Ea este cartea de nobleţă, testimoniul de naţionalitate
al unui neam; semnul caracteristic prin care membrii aceleiaşi familii se recunosc în marea diversitate a
popoarelor din lume; lanţul trainic ce-i leagă împreună şi-i face a se numi fraţi, altarul împrejurul căruia
toţi se adună cu inima iubitoare şi cu simţire de devotament”.
Bibliografie:
Eminescu Mihai, Despre cultură şi artă. Editura Junimea, Iaşi, 1970;
Ivănescu Gheorghe, Istoria limbii române. Editura Junimea, Iaşi, 1980;
Macrea Dimitrie, Lingvistică şi cultură. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1978.
Blaga Lucian, Trilogia culturii. Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1969;
Bălan Dodu Ion, Istoria literaturii române. Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2005;
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Importanţa lecturii suplimentare în formarea intereselor pentru literatură
Prof. înv. primar Doiniţa VASILOIU
Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura

Motto: “ Carte frumoasă, cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită,
Eşti ca o floare, anume înflorită
În mâinile mele care te-au deschis.” (T. Arghezi)
Despre carte şi importanţa lecturii
Cartea este comoară fără preţ, în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca alţii să le poată
folosi în voie. “Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru
existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile,înfrângerile şi biruinţele sale toate. Cartea ne
este prieten credincios de nădejde.”
Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. Ea îţi oferă
posibilitatea să te opreşti mai multă vreme asupra unui pasaj, să te întorci la altul pe lângă care ai trecut în
grabă, dar la care simţi nevoia să revii, să meditezi îndelung în timpul lecturii şi după ce ai terminat-o, să
reiei cartea oricând doreşti.
Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument care dezvoltă posibilitatea de
comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj.
Există factori care determină lectura elevilor : particularităţile de vârstă şi psihice, preferinţele lor,
climatul familial, care pot transforma lectura într-o necesitate, o foame de carte, o delectare sau nu. Când
gustul pentru lectură, cultul pentru carte s-au format din primii ani de şcoală, aceasta rămâne pentru toată
viaţa o obişnuinţă utilă.
Gustul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali
(familia şi şcoala), o muncă caracterizată prin răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă. La vârsta
preşcolară, atât familia, cât şi grădiniţa, depun eforturi pentru a influenţa universul copilăriei prin basme,
poveşti şi poezii. Această muncă este situată la nivelul superior, în primele clase ale şcolii. Perioada de
formare a gustului pentru citit coincide cu cea când se pun bazele acestuia, cu ciclul I-IV. Elevului mic
trebuie să i se trezească curiozitatea şi spre alte lecturi, să i se cultive interesul spre cunoaştere.
Lectura necesită nu numai îndrumare, ci şi control. Sondajul în lectura particulară trebuie să
constituie o cerinţă obligatorie, manifestată în cadrul verificării cunoştinţelor elevilor şi în fiecare lecţie.
Lecturile parcurse de elevi date ca teme ( de exemplu, lectura literară a operelor studiate în fragmente),
prezintă importanţă şi din punctul de vedere al tehnicii cititului : exactitate, claritate, nuanţare – necesare
pentru întregirea cunoştinţelor transmise la clasă.
Studiul lecturii în ciclul primar este grupat în trei forme de realizare :
1) texte de citire studiate prin manualele de citire ale fiecărei clase ;
2) texte de lectură (intercalate între textele de citire) ;
3) lecturi suplimentare extraşcolare prevăzute în lista programei şcolare, grupate pentru fiecare clasă
de studiu a ciclului primar, pentru a fi citite şi cunoscute de elevi.
Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze interesul
pentru carte, să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Lectura contribuie într-o
măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat,
la dezvoltarea dragostei faţă de patrie, la educarea sentimentelor estetice. Lectura în afara clasei
constituie un important mijloc al întregului proces instructiv-educativ.
În practica şcolară se folosesc diverse forme de îndrumare a lecturii în afara clasei. Cele mai
importante sunt : expunerea prin povestire, conversaţia sau dezbaterea, activitatea cu cartea prin citirea
expresivă a învăţătorului, recenzia, lecţiile de popularizare a cărţii, metoda demonstraţiei, excursiiile
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literare, întâlniri cu scriitorii, şezători literare, seri de basme şi de poezie, medalionul literar consacrat
aniversării unui scriitor, simpozionul literar, concursurile « Cine ştie, răspunde ! » pe teme literare,
călătoriile imaginare pe hartă, pe temă literară, confecţionarea unor albume literare, tabere de creaţie
literară, presa, revistele literare, radioul, televiziunea,etc.
Necesitatea îndrumării lecturii suplimentare
Grija deosebită în vederea îndrumării lecturii cade în sarcina învăţătorului şi a familiei. Părinţii
trebuie să cunoască lista lecturii suplimentare din programa şcolară pentru clasa respectivă, urmărind
după graficul şi planificarea făcută de învăţător cărţile citite pe parcursul unui semestru.
Controlul lecturii unor texte literare recomandate zilnic de părinţi şi săptămânal de către învăţător
trebuie să nu fie superficial şi neglijat. La clasele I şi a II-a, controlul se face oral prin lecţii dezbatere la
ora de lectură.
Procedeele de efectuare a controlului sunt variate şi depind de scopul urmărit imediat.
Sondajele făcute în timp dau posibilitatea învăţătorului să obţină informaţii utile. Dacă dorim să
constatăm ce citesc elevii noştri la un moment dat, în ce măsură şi-au format o anumită concepţie despre o
carte sau despre un scriitor, formulăm o întrebare la care se poate obţine un răspuns precis. De exemplu :
1.Ce cărţi ai citit săptămâna sau luna aceasta ?
2.Ce cărţi ai citit în ultimul timp ?
3.Care dintre ele ţi-a plăcut mai mult?
4.Ce fel de cărţi ai dori să citeşti ?
5.La ce bibliotecă eşti înscris ?
6.Câte cărţi ai în biblioteca personală ?
Sondajul se poate efectua la începutul anului şcolar, stârnind interes şi în rândul părinţilor.
Concluziile sondajului trebuie aduse la cunoştinţă în şedinţa cu aceştia, dat fiind faptul că mulţi dintre
părinţi tratează problema lecturii copiilor cu mare indiferenţă.
Controlul fişelor de cititor de la biblioteca şcolii ne ajută să vedem cât de preocupaţi sunt elevii
pentru lectura recomandată în programa şcolară, cât timp păstrează o carte împrumutată precum şi încotro
se îndreaptă preferinţele acestora.
Convorbirile cu elevii sunt recomandabile şi pentru bibliotecari, cerându-se o singură condiţie în
cazul acesta : bibliotecarul să aibă tact pedagogic şi să fie bine informat asupra cărţii pe care o pune în
discuţie.
Prin verificarea orală a lecturilor se dezvoltă vorbirea elevilor şi se îmbogăţeşte vocabularul.
Aspectele prezentate sunt doar sugestii în manifestarea muncii cu cartea, învăţătorul având
libertatea totală de a găsi el însuşi şi altele pentru a dirija elevii în folosirea cărţii în mod independent.
Bibliografie:
3. Alexandru Gheorghe, Lecturi literare pentru ciclul primar – îndrumător metodic pentru învăţători,
părinţi şi elevi, Editura „ Gheorghe Alexandru”, Craiova, 1995
4. Învăţământ primar, volumul I/1991, Culegere metodică destinată cadrelor didactice care predau la
clasele I-IV, Bucureşti, 1991
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Importanţa jocului didactic la clasa pregătitoare

Prof. înv. primar Margareta VĂTĂMĂNESCU
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
"Munca şcolară trebuie să fie mai mult decât joc şi mai puţin decât muncă. Este o punte dintre
joc şi muncă." (Jean Chateau)
Debutul școlarității mici la șase ani sau chiar mai devreme se regăseşte la nivelul sistemelor de
învățământ europene. Rațiunea unei astfel de organizări a sistemelor educaționale are la bază două
categorii de argumente:
1. Argumente care vizează caracteristicile psihologice ale copilului de 6 ani:
 complicarea şi adâncirea proceselor de cunoaştere, la schimbarea atitudinii faţă de mediul
înconjurător;
 apariția celor mai simple forme de gândire logică, orientată spre sistematizarea şi generalizarea
faptelor;
 lărgirea cadrului relaţional (cu obiecte, cu alţii, cu sine);
 îmbogăţirea şi flexibilitatea limbajului, cu dezvoltarea gândirii care câştigă coerenţă, claritate;
 creşterea semnificativă a gradului de autonomie;
 maturizarea posibilităţilor cognitiv – operaţionale;
 apariția manifestărilor de atenţie voluntară;
2. Argumente care vizează respectarea principiilor echității în educație:
 creșterea gradului de omogenitate a pregătirii copiilor în vederea formării și consolidării
abilităților funcționale de bază (citit, scris, socotit);
 creșterea adaptabilității tuturor copiilor la mediul școlar și prevenirea eșecului și abandonului
școlar.
Clasa pregatitoare a fost gândită pentru copilul de 6 ani ca un univers al poveștilor, al învățării
prin joc, și nu ca un spațiu rigid al cunoașterii, al constrângerii. Este un scop ce se circumscrie aceleiași
dorințe de familiarizare a copilului cu mediul școlar, cu anumi te tipuri de activități care le va ușura
ulterior asimilarea de cunoștinte la diverse discipline
De la cea mai fragedă vârstă, jocul face parte din preocupările zilnice ale copilului. Cu cât se
joacă mai mult, cu atât i se dezvoltă mai mult funcții latente. Prin joc copilul își afirmă personalitatea,
voința, inteligența, gândirea. Jocul este activitatea primordială a copilului de vârstă preșcolară. O dată cu
intrarea la școală, activitatea de învățare ocupă rolul esențial, dar o bună parte a activității se redirijează
prin joc, care rămâne o preocupare majoră a întregii copilării. J. Fr. Herbart spunea că „plictiseala este
păcatul de moarte al predării”.
Jocul didactic, ca activitate se poate organiza cu succes la toate disciplinele de învăţământ, iar ca
metodă, adică o cale de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ, în orice moment al
lecţiei.
Conceperea jocului ca metodă de învăţare, scoate mai mult în evidenţă contribuţia lui în educarea
copilului şcolar. Jocul, în special cel didactic, angajează în activitatea de cunoaştere, cele mai importante
procese psihice, având în acelaşi timp, un rol formativ şi educativ. Lecţiile desfăşurate în totalitate prin
joc, cât şi cele înviorate cu jocuri didactice susţin efortul elevilor, menţinându-i mereu atenţi şi reducând
gradul de oboseală. Prin libertatea de gândire şi acţiune, prin încrederea în puterile proprii, prin iniţiativă
şi cutezanţă, jocurile didactice devin pe cât de valoroase, pe atât de plăcute. Prin joc se dezvoltă curajul,
perseverenţa, dârzenia, competiţia, corectitudinea, disciplina, precum şi spiritul de cooperare, de viaţă în
colectiv şi de comportare civilizată. Datorită caracterului său formativ, jocul influenţează dezvoltarea
personalităţii elevului. Prin jocul didactic le cultivăm elevilor dragostea pentru studiu, le stimulăm efortul
susţinut şi îi determinam să lucreze cu plăcere, cu interes, atât în oră, cât şi în afara ei.
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Utilizându-l frecvent în activităţile de la clasă, îmbinând ineditul cu plăcutul, am constatat că
activitatea devine mai interesantă, mai atractivă, şi după cum remarcă psihologul american, Jerome S.
Bruner „jocul constituie o admirabilă modalitate de a-i face pe elevi să participe activ la procesul de
învăţare. Elevul se găseşte aici în situaţia de actor, de protagonist şi nu de spectator, ceea ce corespunde
foarte bine dinamismului gândiri, imaginaţiei şi vieţii lui afective, unei trebuinţe interioare de acţiune şi
afective, unei trebuinţe interioare de acţiune şi afirmare”.
O altă particularitate a jocului ca formă de activitate instructiv-educativă este faptul că permite
cultivarea spiritului de independență în efectuarea diferitelor acțiuni cu grad sporit de dificultate. Această
particularitate derivă din faptul că în joc exprimarea simbolică nu este limitată sau îngrădită. Prin
ambianța pe care și-o creează, jocul înlătură orice acțiune neplăcută a factorilor formativi și evită
instalarea sub orice formă a blocajului psihic.
Jocul dezvolta un nou nivel de înţelegere la elevul de clasă pregătitoare. Vorbeşte pe limba lui şi
facilitează asimilarea unor informaţii complicate. O abordare coerentă şi bine gândită a jocului asigură o
dezvoltare cognitivă complexă pentru elevul mic, răspunde nevoilor sale individuale, conturează
principalele abilităţi în dezvoltare şi satisface nevoia lor de explorare şi cercetare a lumii înconjurătoare.
Jocul didactic poate fi folosit la toate disciplinele, fie în reactualizarea cunoștințelor predate,
asigurându-se și captarea atenției elevilor, fie în însușirea noilor cunoștințe, fie în fixarea și consolidarea
acestora, în verificarea și aprecierea rezultatelor, având ca scop înlăturarea plictiselii și oboselii. Cadrul
didactic poate alege jocul potrivit și crea el însuși jocul care să permită acumularea cunoștințelor într -o
atmosferă de destindere, de relaxare. În ierarhia metodelor active din învăţământul primar, jocul didactic
îşi găseşte locul cu maximă eficienţă, acesta fiind o punte de legătură între joc – ca tip de activitate
dominantă în care este integrat copilul în grădiniţă – şi activitatea specifică şcolii – învăţătura.
Jocul didactic, ridicat la rang de principiu mai ales pentru clasele pregătitoare, I şi a II-a, răspunde
cu prisosinţă particularităţilor de vârstă şi individuale ale şcolarului mic şi are menirea de a-i antrena pe
toţi elevii clasei în activitatea de învăţare, stimulându-le interesul şi curiozitatea, cultivându-le încrederea
în capacitatea lor, siguranţa în răspunsuri, deblocându-le potenţialul creator.
Învăţarea prin joc va rămâne o componentă a învăţământului primar din mai multe motive:
respectă particularităţile de vârstă ale elevilor; conţine elemente distractive, relaxante; uşurează însuşirea
şi consolidarea cunoştinţelor; pune în valoare capacităţile creatoare; înlesneşte participarea activă la
însuşirea cunoştinţelor
Bibliografie:
1. Şchiopu U., Verza E. (1997): Psihologia vârstelor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică
2. MEN (2013): Programe școlare pentru clasa pregătitoare, București.
3. www.academia.edu.ro, articolul “Jocul didactic şi rolul lui formativ”

Familia – sursă de informare în cunoaşterea personalităţii copilului
Prof. înv. primar Mihaela VESPAN
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău
Leagăn social şi sprijinul său aproape toată perioada vieţii, familia este considerată pe drept
cuvânt, cea mai importantă sursă de informare asupra dezvoltării copilului care poate pune la dispoziţia
cadrului didactic informaţii semnificative până la intrarea în şcoală şi nu numai.
Datele furnizate de studiile de specialitate scot în evidenţă faptul că, mai mult ca altădată, familia
are nevoie de sprijin şi susţinere, pe de o parte pentru a rezolva problemele tinerei generaţii, iar pe de alta
, pentru ca detaliile privind traseul şi ritmul dezvoltării, pe o anumită perioadă, „copilăria mică”, să fie
relevante şi deci folositoare acţiunii de cunoaştere iniţiată şi întreprinsă de şcoală.
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Ca instituţie iniţială de formare şi educare a copilului şi chiar în ciuda faptului că se află de multe
ori în contradicţie cu şcoala, fiind copleşită de complexitatea situaţiilor culturale, economice şi relaţionale
din epoca noastră, familia este locul în care se stabilesc rosturile fundamentale ale generaţiilor în mod
perpetuu.
Familia - izvorul iniţial de cunoaştere a copilului, poate oferi informaţii referitoare la procesele
de descoperire a propriei sale identităţi, la învăţarea primelor comportamente sociale ale sale, la gradul
său de dezvoltare intelectuală, afectivă, estetică sau morală.
Deosebit de importantă este cunoaşterea momentului şi gradului în care s-au înfiripat la copil,
sentimentele sociale, evoluţia lor, care constituie bază pentru socializarea efectivă şi eficientă ulterioară..
În condiţiile în care familia reprezintă unicul grup în care legăturile de dragoste şi de
consangvinitate capătă o importanţă de primă mărime, educatorii trebuie să aibă grija, priceperea şi
responsabilitatea, dar şi delicateţea de a recunoaşte identitatea acesteia, promovând diversitatea ca resursă
a grupului. Lăsând la o parte excepţiile ori aspectele distorsionate legate de conceptul de „familie” în
contemporaneitate, aceasta se dovedeşte capabilă , de altfel ca şi cea tradiţională, de a răspunde corect
cerinţelor societăţii şi de a se implica în rezolvarea multor probleme sociale, financiare, de filantropie etc.,
caracteristici ce o definesc drept minigrup social în măsură să ofere, să transmită şi să aplice soluţii
adecvate rezolvării problemelor legate de tânăra generaţie.
Rolul central pe care îl joacă în asigurarea condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare
ale copilăriei, modul de relaţionare, climatul afectiv promovat, fac din familie un adevărat laborator care
poate pune la dispoziţia şcolii o gamă variată şi reală de date.
Familia este cu siguranţă, de departe, cea mai în măsură să facă publice datele privind istoria
devenirii copilului de la naştere până la începutul şcolarităţii - moment în care acesta (copilul) a ajuns la
un anumit nivel de formare - factorii care au însoţit acest drum, precum şi cei ereditari.
Calitatea acestui drum va fi probată la primele evenimente trăite de copil în contact cu grădiniţa
ori şcoala. Dar familia, oferind date despre copil, se autodezvăluie.
Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect
reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului şi
comunicării de idei.
Părinţi şi educatori deopotrivă, e bine să nu uităm:
„ Copilul este o persoană în devenire: NOI îl respectăm.
Copilul este curios: NOI discutăm cu el.
Copilul se minunează: NOI îl conducem să caute frumosul.
Copilul vrea să îşi afirme personalitatea: NOI îl ajutăm să cunoască.
Copilul caută un model: NOI îi oferim un exemplu.
Copilul descoperă corpul său: NOI îi arătăm că sănătatea este o forţă.
Copilul se îndoieşte de el: NOI apreciem ceea ce face.
Copilul vrea să fie independent: NOI îl invităm să fie responsabil.
Copilul nu se cunoaşte decât pe sine: NOI îl învăţăm şi altele.
„COPILUL ARE NEVOIE DE UN IDEAL: NOI ÎL AJUTĂM SĂ DEA UN SENS VIEŢII SALE.”
(după Georges Grinde- „Pour l’enfant”)
Bibliografie:
1. Învăţământ primar, volumul I/1991, Culegere metodică destinată cadrelor didactice care predau la
clasele I-IV, Bucureşti, 1991;
2. Oprea, Crenguţa - Lăcrămioara, Strategii didactice interactive: repere teoretice şi practice, Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică, 2007;
3. Mihalache, Mihaela, “Între două vârste”. Implicaţii gnoseologice şi emoţionale în conturarea unei
strategii adecvate, privind trecerea de la un ciclu de învăţământ la altul, Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, 2012;
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4. Module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Proiect pentru învăţământul primar
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1998.

Misiunea învățătorului
Înv. Ileana VÎRLAN
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău
„Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte, care percepe cu
fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei
vieţi.” (Ernest Louis)
Se pun multe întrebări atunci când se face referire la locul şi rolul învăţătorului în relaţiile sale cu
elevii. Comparativ cu alţi factori care intervin în procesul de învăţământ, personalitatea învăţătorului se
situează în primul plan. Rolul lui este acela de a selecta şi organiza informaţiile ce vor fi asimilate de
elevi, de a comunica inteligibil şi argumentat aceste informaţii, de a orienta şi încuraja elevii, de a stabili
cauzele unor eventuale insuccese după evaluarea rezultatelor şi de a-i ajuta pe elevi să le înlăture şi multe
altele.
O persoană care educă este o persoană care oferă, în primul rând, dragoste, fără de care nu poate
exista nicio legătură , niciun viitor, nici o colaborare pozitivă. Fiecare elev simte nevoia să fie preţuit,
iubit. Învăţătorul le poate demonstra iubirea sa prin fiecare cuvânt, gest, prin grija pe care le-o poartă.
Misiunea învăţătorului, în activităţile pe care le organizează cu elevii clasei de care răspunde,
este de a urmări îndeplinirea unor sarcini cum ar fi:
* formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de comportare bazate pe respect şi politeţe în şcoală, în familie
şi în societate;
*a deprinderii de a avea o ţinută corectă, curată, ordonată, estetică; exprimare civilizată în ceea ce priveşte
limbajul, gesturile şi atitudinea faţă de colegi, faţă de cadrele didactice, faţă de părinţi, în societate;
*de comportare civilizată pe stradă, în locuri şi instituţii publice, în folosirea mijloacelor de transport în
comun, a serviciilor publice, formarea unor deprinderi de comportare respectuoasă şi manierată între fete
şi băieţi;
* cultivarea răspunderii pentru actele personale, a demnităţii, a curajului, a respectului cuvântului dat, a
spiritului autocritic, a sincerităţii, dârzeniei şi consecvenţei, a simplităţii şi a decenţei, a optimismului, a
încrederii în viitor;
* consolidarea atitudinii pozitive faţă de semeni şi colectivitate, formarea obişnuinţei de a respecta
interesele colectivului şi de a milita pentru ele, de răspundere faţă de colectiv;
* cunoaşterea temeinică şi respectarea normelor care reglementează viaţa şi activitatea şcolară, securitatea
muncii şi a vieţii oamenilor, protecţia mediului înconjurător, a legilor ţării;crearea şi activizarea unei
opinii combative, militante, de dezaprobare faţă de abaterile de la normele şi muncii şcolare, ale
convieţuirii în colectiv şi în societate, faţă de tendinţele şi manifestările de egoism, individualism,
nepăsare şi indolenţă, laşitate, ipocrizie, minciună, demagogie, etc.
Relaţia dintre un învăţător şi elevul său este asemănătoare celei dintre părinţi şi copii. Elevul
trebuie să-şi respecte învăţătorul în acelaşi mod în care îşi respectă şi părinţii. La şcoală, învăţătorul le
dăruieşte cunoaştere copiilor, dar are şi grijă de ei ca şi cum ar fi proprii lui copii, deoarece un învăţător
bun, adevărat, dedicat, trebuie să îşi iubească elevii ca pe proprii lui copii.
Cunoaşterea elevului, a clasei se impune de asemenea cu necesitate, deoarece acţiunea educativă
trebuie să fie un dialog viu şi permanent atât din punct de vedere intelectual cât şi moral. Trebuie
cunoscute foarte bine eforturile făcute de elevi, condiţiile materiale, regimul de viaţă, de sănătate, pentru
a-l putea aprecia just, iar rolul dascălului nu este simplu. Stilul democratic este cel mai eficient, deoarece
stimulează cooperarea, indică performanţele, cultivă încrederea reciprocă, solidaritatea şi
responsabilitatea, generează schimbări pozitive în atitudinea şi personalitatea elevului.
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Învățătorul ar putea avea, dupa Freinet, următoarele obligații:
-să primească într-o ambianță favorabilă dorințele elevilor;
-sa cunoască interesele fiecaruia;
-să creeze un mediu polivalent, incitator la creativitate;
-să fie martor binevoitor și furnizor de securitate și de ajutor discret pentru elevi;
-să le aprobe și să le motiveze cultivarea zonelor de interes;
-să le pună la dispoziție, dacă este necesar, sursele de documentare și informare care permit
depășirea dificultății;
-să canalizeze gândirea care uneori riscă să se piardă în operații paraz ite;
-să favorizeze comunicarea, să planifice și să coadministreze strategiile individuale de studiu;
-să organizeze și să structureze valorificarea colectivă, sinteza, aplicarea descoperirilor și a
creațiilor fiecaruia;
-să depășească situațiile de tensiune sau blocaj, indiferent dacă provin din cauze interne sau
externe.
„Nu poţi să-i înveţi pe alţii ceea ce tu nu ştii.
Nu ajunge să ştii bine ceva pentru a-i învăţa pe alţii.
Trebuie să ştii CUI te adresezi şi CUM să o faci!”
P. Klapper
Bibliografie:
Rădulescu, Mihaela – (1999) Pedagogia Freinet .Un demers inovator , Editura Polirom, Iaşi.

Rezolvarea problemelor - mijloc de dezvoltare a gândirii elevilor mici
Prof.înv.primar Costina-Iuliana ZAHARIA
Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău
Activitatea de rezolvare de probleme are cele mai bogate valenţe formative, în cadrul ei
valorificându-se atât cunoştinţele matematice de care dispune elevul, cât şi dezvoltarea intelectuală a
acestuia. Este cunoscut faptul că rezolvarea de probleme necesită un efort mai mare al gândirii decât
rezolvarea unui exerciţiu. Copilul de vârstă şcolară mică adoptă o atitudine creatoare atunci când, pus în
faţa unei probleme îi structurează datele, descoperă căile de a o rezolva într-un mod personal. În
rezolvarea problemelor, gândirea elevilor este mereu confundată cu o necunoscută. Pentru descoperirea
ei, elevii emit ipoteze, întreprind diverse căutari, stabilesc diferite relaţii, fac combinaţii pentru a găsi
drumul spre rezolvare. Pe măsură ce ei pătrund în miezul problemei, necunoscuta se lasă descoperită.
Organizarea activităţii de rezolvare a problemelor se fundamentează pe cele cinci principale etape
şi moment de efort mintal pe care le percurg elevii, şi anume:
Cunoaşterea enunţului problemei
Înţelegerea enunţului problemei
Analiza şi schematizarea problemei
Rezolvarea propriu-zisă a problemei
Verificarea rezolvării problemei şi punerea rezolvării sub formă de
exerciţiu,formularea de alte probleme ce se rezolvă după acelaşi exerciţiu, generalizarea, etc.
Rezolvarea de probleme reprezintă o activitate compexă, de profunzime, cu caracter de analiză şi
sinteză superioară. Valoarea formativă a rezolvării de probleme este evidentă deoarece elevii sunt puşi în
situaţia de a descoperi modalităţi de rezolvare, de a formula ipoteze, de a face asocieri. Este necesară o
preocupare permanentă din partea învăţătorului pentru eficientizarea valenţelor formative a activităţii de
rezolvare a problemelor .
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Există mai multe metode de rezolvare a problemelor. Pentru stimularea gândirii se poate expune
o problemă căreia să îi lipsească întrebarea. Învăţătorul poate lucra cu material concret sau semiconcret,
cerând elevilor să deseneze schematic. Pe parcursul avansării în tainele disciplinei, se pot propune
probleme a căror ordine de rezolvare nu coincide cu ordinea datelor din enunţ. Elevul trebuie să aleagă
perechile de date între care stabileşte relaţii matematice care duc la rezolvarea problemei.
Printre procedeele folosite în activitatea de rezolvare a problemelor enumerăm:

Complicarea problemei prin introducerea de noi date sau prin modificarea întrebării;

Rezolvarea problemei prin două sau mai multe procedee;

Scrierea rezolvării problemei într-o singură expresie;

Alegerea celei mai scurte şi mai economicoase căi de rezolvare;

Determinarea schemei generale de rezolvare a problemelor care fac parte dintr-o anumită categorie
şi încadrarea sau nu a unei probleme dintr-o anumită categorie de probleme;

Transformarea problemelor compuse în exerciţii astfel încât ordinea operaţiilor să fie în
succesiunea judecăţilor şi a realităţilor corespunzătoare conţinutului problemei;

Transformarea problemelor compuse în exerciţii cu paranteze care să indice ordinea operaţiilor;

Transformarea şi compunerea din 2 sau 3 probleme simple a uneia compuse;
Rezolvarea problemelor matematice poate deveni o activitate de tip creativ în măsura în care
elevii reuşesc să vadă că diversitatea infinită a problemelor are la bază o lege de generare, că orice
problemă, simplă sau complexă, este produsul unei dezvoltări şi că, la rândul ei, poate fi dezvoltată.
Nicolae Oprescu în lucrările sale despre învăţământul matematic, consideră trei „capacităţi” mai
importante în rezolvarea problemelor:
 Capacitatea de a înţelege semnificaţia valorilor numerice, ale datelor problemei şi a relaţiilor ce
se dau ca elemente cunoscute.
 Capacitatea de a înţelege condiţia problemei (relaţia ascunsă între datele problemei şi valoarea
necunoscută) de a dirija raţionamentul pe calea aflării necunoscutei.
 Capacitatea cuprinderii în raza gândirii nu a unor secvenţe din raţionamentul problemei, nu a
unor fragmente succesive pe care, să le pună cap la cap, ci a întregului raţionament de rezolvare a
problemei, fiind vorba de formarea unei gândiri sintetice.
În rezolvarea problemelor, învăţătorul trebuie să înlăture tendinţa de a dirija pas cu pas către
soluţii deoarece aceasta frânează mişcarea liberă a gândirii. Un rol deosebit în dezvoltarea creativităţii
elevilor îl joacă transpunerea rezolvării unei probleme sub formă de exerciţiu cu datele problemei sau
înlocuindu-le cu litere, indiferent dacă este sau nu o problemă tipică. O asemenea activitate cu elevii este
o muncă de creaţie, de gândire, de stabilire de legături logice pentru a putea pune sub forma unui exerciţiu
ceea ce, de fapt, se realizează în mai multe etape, prin exerciţii diferite. Dacă se înlocuiesc numerele din
exerciţii (datele problemei) prin litere, atunci procesul devine complet prin generalizare.
În rezolvarea problemelor este greu de precizat până la ce nivel avem de a face cu gândirea
obişnuită şi de unde începe să se manifeste gândirea creatoare. Şi una, şi cealaltă uzează de operaţii de
analiză şi sinteză, generalizări, abstractizări. Creatoare este şi gândirea unui elev care găseşte rezolvarea
unei probleme de matematică, pe o cale diferită sau mai elegantă decât cea din manual sau cea care a fost
prezentată de învăţător în clasă.
În elaborarea textului unei probleme este necesar ca învăţătorul să utilizeze date şi expresii reale,
mijloace şi procedee de natură să le ofere elevilor împrejurări de viaţă corespunzătoare. Conţinutul
problemei ce urmează a fi propus trebuie astfel formulat încât să permită elevilor formarea de reprezentări
ale acţiunii veridice, să-şi fixeze date care să fie în concordanţă cu realitatea. O atenţie deosebită trebuie
să acorde învăţătorul problemelor ce admit mai multe procedee de rezolvare. Şi acesta pentru că prin
rezolvarea lor se cultivă mobilitatea gândirii, creativitatea sa, se formează simţul estetic al şcolarilor (prin
eleganţă, simplitatea, economicitatea şi organizarea modului de rezolvare). Formarea priceperilor de a
găsi noi procedee de rezolvare constituie o adevărată gimnastică a minţii, educându-se astfel atenţia,
spiritual de investigaţie şi perspicacitate al elevilor. De multe ori elevii nu sesizează de la început
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existenţa mai multor căi de rezolvare. Sarcina învăţătorului este aceea ca prin măiestria lui pedagogică,
prin analiza întreprinsă cu clasa, prin întrebări ajutătoare, să-i determine pe elevi să găsească şi alte
modalităţi de rezolvare.
O categorie de probleme căreia învăţătorul trebuie să-i acorde o atenţie deosebită este aceea în
care datele sunt în relaţii de “ cu atât mai mare (mai mică)” sau “de atâtea ori mai mare (mai mică )”.
Pentru elevii clasei a II-a, aceste noţiuni au un caracter abstract şi dacă nu se face o analiză foarte atentă a
problemei ele pot fi luate ca valori numerice cunoscute. Înţelegerea relaţiilor dintre mărimile unor
probleme, între valorile cunoscute şi cele necunoscute ale acestora este un proces care se desfăşoară în
mai multe etape, de la o etapă la alta rezolvitorul simţind că zona cercetată (problema) devine din ce în ce
mai luminată după ce iniţial, i se părea că este în beznă.
Examinarea unei probleme compuse se face, de regulă, prin metoda analitică sau sintetică. Cele
două metode se pot folosi simultan sau poate să predomine una sau alta, caz în care metoda care
predomină îşi impune specificul asupra căilor care duc la găsirea soluţiei. Atât o metodă câ şi cealaltă
constau în descompunerea problemei date în probleme simple care, prin rezolvare succesivă, duc la
găsirea soluţiei finale. Deosebirea dintre ele constă, practic, în punctul de plecare al raţionamentului. Prin
metoda sintezei se pleacă de la datele problemei spre găsirea soluţiei ei, iar prin metoda analizei se pleacă
de la întrebarea problemei spre datele ei şi stabilirea relaţiilor matematice între ele.
În practică, s-a demonstrat că metoda sintezei este mai accesibilă, dar nu solicită prea mult
gândirea elevilor. Mai mult se constată că unii elevi pierd din vedere întrebarea problemei şi sunt tentaţi
să calculeze valori de mărimi care nu sunt necesare în găsirea soluţiei problemei. Metoda analitică pare
mai dificilă, dar soliciă mai mult gândirea elevilor şi, folosind-o, îi ajută pe copii să privească problema
în totalitatea ei, să aibă mereu în atenţie întrebarea problemei.
G. Polya spunea : ,,A şti să rezolvi problema este o îndemânare practică - o deprindere - cum este
înotul , schiul sau cântatul la pian ; care se poate învăţa numai prin imitare şi exerciţiu . Dacă vreţi să-i
învăţaţi pe copii înotul , trebuie să-i băgaţi în apă , iar dacă vreţi să-i învăţaţi să rezolve probleme ,
trebuie să-i puneţi să rezolve probleme."
Învăţătorul poate înlocui recomandarea ,,rezolvă cât mai multe probleme" cu recomandarea
,,învaţă cât mai mult din rezolvarea fiecărei probleme" !
Bibliografie:
1. Ardelean L., Secelean N. – Didactica matematicii – noţiuni generale, comunicare didactică specifică
matematicii, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu (2007)
2. Baltag-Iordache, Ioana - Matematica. Metode de rezolvare. Probleme pentru clasele I-IV, Ed. Corint
(2007)
3. Pârâială Viorica, Pârâială Dumitru – Aritmetica. Probleme tipice rezolvate prin mai multe metode şi
procedee , Ed. Euristica (2009

Dramatizarea - activitate de formare a conştiinţei patriotice
Prof. înv. primar Andra SCUTARU
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău
Scopul studierii istoriei la clasele I-IV este familiarizarea cu domeniul istoriei prin mijloace
adecvate vârstei elevilor. În clasele P-IV, în cadrul orelor de limba română şi în clasa a IV-a, la obiectul
istorie, elevii au ocazia de a descifra trecutul, pentru a înţelege prezentul şi a avea modele pentru viitor.
Istoria este considerată de către elevi o disciplină dificilă, deoarece presupune achiziţionarea
multor informaţii, apelându-se foarte mult la memoria mecanică. Specificul disciplinei este acela de a
prezenta succesiunea unor date istorice, localizate în timp. Dar, informaţiile pot fi reţinute mult mai uşor
dacă sunt percepute într-o manieră plăcută.
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Ştim că la această vârstă copilul este fascinat de lumea eroilor care salvează omenirea, fac fapte
glorioase. El trăieşte alături de aceste personaje şi îi place să se identifice cu ele.
Dramatizările, ca activitate de învăţare, sunt pe gustul elevilor. Ele animă conţinutul ce urmează a
fi însuşit. Povestirile istorice pot fi, cu timpul, dramatizate şi de către elevi. La început ei vor interpreta
textele dramatizate de învăţător. Vor realiza apoi exerciţii de transformare a unor texte din vorbire
indirectă în vorbire directă. Un rol important îl are şi activitatea în echipă, cizelându-se astfel rolurile
create. În cadrul grupului elevii vor avea de realizat mai multe activităţi: replicile personajelor, recuzita
necesară rolurilor, împărţirea şi acceptarea rolului primit.
Rolul jucat va marca afectiv elevul. Astfel el învaţă ce înseamnă demnitatea, mândria, dragostea faţă de
neam şi ţară. Vor dori să ajungă asemeni personajelor pozitive pe care le interpretează.
Suntem nemulţumiţi de comportamentul elevilor noştri. Nu înţelegem ce se întâmplă cu „tânăra
generaţie”. De fapt, vinovaţi suntem şi noi. Elevii noştri sunt la vârsta la care au nevoie de modele. Atâta
timp cât vor fi apreciaţi tinerii care cântă versuri fără formă şi fără fond, se îmbracă sumar şi dansează
frenetic, nu se va schimba nimic. Cred că şcoala este aceea care nu le mai oferă copiilor modele. Să le
oferim modele şi să-i conştientizăm că acestea sunt cele care merită a fi urmate.
Ni s-a spus că este mai bine să nu mai studiem istoria ca pe o poveste. Părerea mea este că fără
acele povestiri istorice, ora de istorie va deveni plictisitoare, iar informaţiile nu vor fi memorate. Copil
fiind, aşteptam cu ardoare orele de istorie pentru a auzi şi alte întâmplări cu voievozi, copii curajoşi
precum Măriuca. Cred că cel mai important lucru este ca la sfârşitul clasei a IV-a elevii să cunoască
faptele istorice ale unor oameni de seamă care au marcat istoria poporului nostru. „Investigarea şi
interpretarea faptelor şi a proceselor istorice” mi se pare un obiectiv cadru mult prea dificil de realizat la
clasa a IV-a.
Prezint în continuare o dramatizare, realizată împreună cu elevii, a lecturii „Tricolorul Unirii”.
„ În satul Şercaia de lângă Făgăraş trăia o femeie văduvă, numită Maria lui Dandu. Avea cinci
copii: două fete şi trei băieţi. Bărbatul, muncitor la căile ferate, pierise într-un accident de tren, în 1900.
Atunci, Transilvania era stăpânită de Austro-Ungaria. Dar românii nu doreau nimic mai mult decât unirea
cu România. Deşi foarte săracă, Maria şi-a îndemnat totuşi băiatul cel mijlociu, pe Miron, să înveţe carte.
Miron era un băieţaş năltuţ, isteţ,frumuşel şi, mai ales, avea osebită dragoste de învăţătură. Dar a învăţa
carte românească atunci în Transilvania era foarte greu. Trebuia să treacă, pe furiş , în România. Deşi îşi
iubea nespus mama, fraţii, căsuţa părintească, satul, Miron a hotărât să plece peste munţi. În ceasul
plecării, Maria l-a luat de mână, l-a dus în odaia cea curată, a deschis lada în care ţinea ce avea ea mai de
preţ. Şi lăcrimând, a scos dintre pănzeturi de in un steag tricolor. I l-a arătat şi i-a spus:
- Acolo, peste munţi, la fraţii români, ai să vezi multe şi ai să înveţi multe. Ci una s-o ştii de aici:
că aista-i steagul nostru românesc: tricolorul Unirii. Noi, aici n-avem voie să-l scoatem la lumină. Ne
pedepseşte stăpânirea. Dar tu, fătul meu, să te învredniceşti a fi printre cei care mă vor ajuta să scot ist
steag din ladă şi să-l arăt, nepedepsită, în lumina soarelui.
Miron a îngenunchiat şi a sărutat pânza tricoloră. Maria a împăturit-o cu grijă, şi-a aşezat-o înapoi
în ladă, la loc de taină să n-o afle jandarmul împăratului.
Peste zece ani, în decembrie 1918, Miron Radu s-a întors în Şercaia. Era acum flăcău voinic şi
purta uniformă de locotenent al armatei române. Pe obrazul stâng avea o cicatrice: îl lovise un glonţ
duşman în bătălia de la Oituz. În ziua aceea Maria a plâns de bucurie: întâi pentru că i s-a întors feciorul
acasă, apoi pentru că şi-a putut împodobi poarta cu tricolorul românesc, păstrat în ladă, ani şi ani. Şi cu
toate că era iarnă, acea frântură din marele tricolor al Unirii româneşti strălucea, în bătaia vântului şi în
lumina soarelui.”
- Mamă, eu vreau să mă duc la şcoală! spuse Miron mamei sale Maria.
- Dragul meu, îmi este greu să rămân singură cu cei patru fraţi ai tăi, dar, dacă tu crezi că vei
învăţa pentru a deveni un om de nădejde şi un bun român, du-te în România.
- De ce nu pot să învăţ româneşte aici în Transilvania, mamă?
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Tu împreună cu alţi colegi de-ai tăi trebuie să înfăptuiţi acest vis al nostru. Vino cu mine.
Priveşte, acesta e tricolorul Unirii. Acum îl ţin ascuns în această ladă, dar tu, trebuie să te
învredniceşti şi să lupţi pentru a-l arăta lumii, fără să fim pedepsiţi.
După zece ani.
- Mamă!
- Fiule!
- Au trecut zece ani de când nu te-am văzut. Ce e semnul acesta pe obrazul tău?
- E semnul biruinţei noastre în lupta de la Oituz. Ţi-am promis că într-o zi vei putea scoate din
lada veche steagul Unirii. A sosit momentul. Du-te şi-l adu.
- Doamne, fiul meu, uite cum stăluceşte tricolorul Unirii în lumina soarelui. A intrat soarele în
viaţa noastră deşi e zi de iarnă.

Studiu de caz
Prof. înv. primar Ana-Nicoleta IRIMIA
Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana
CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ
Date personale: G.N.
Locul şi data naşterii: ONEȘTI, 10.AUG. 2004
Date privind mediul familial
Tata: născut în anul 1969,fără studii și fără loc de muncă.
Mama: născută în anul 1975, fără studii și fără loc de muncă
Alți membri ai familiei: o soră mai mica
Caracteristici ale vieţii de familie
Tipul familiei: normală
Climat familial: Familia se întreține din alocațiile fetelor și din ajutorul social. Tatăl muncește prin sat ca
zilier. Au loc diverse certuri în familie, violențe fizice și verbale datora te lipsei de educație și sărăciei.
Starea de sănătate a tuturor membrilor este afectată de condițiile insalubre (păduchi, șobolani) și a bolilor
genetice sau dobândite.
Posibilităţi materiale: precare
Date privind starea de sănătate:
Diagnostic: G.N. este diagnosticată cu retard mintal și epilepsie.
Momentul apariţiei bolii: în primii ani de viață.
Alte probleme: anemie, defecte de vorbire;
Terapii: medicamentoasă pentru prevenirea crizelor epileptice
Dezvoltare fizică: aparent normală
Date privind dezvoltarea intelectuală:
Memoria: slabă
Inteligenţă: de nivel mediu
Gândire: bazată pe concret
Imaginaţie: reproductivă
Voinţă: manifestă perseverență în activitate;
Afectivitatea:
Nivelul elevei la începutul clasei întâi (2011-2012): Era un copil interiorizat, comunica puţin cu
învăţătorul, cu colegii şi personalul şcolii. În bancă stătea ghemuită, cu umerii lăsați și părea foarte
speriată. Se făcea greu înțeleasă din cauza defectelor de vorbire, și cu greu își pronunța numele. Nu a
frecventat grădinița și datorită lipsei de educație a părinților, a sărăciei, igiena lasă de dorit. Nu recunoaște
culorile sau formele geometrice. Creionul era ținut incorect în mână. Depăşea spaţiul, încadrea în pagină
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era defectuoasă, avea tendinţa de coborâre și întâmpina mari dificultăți la scrierea semnelor grafice sau a
cifrelor. De cele mai multe ori, în pauze, rămânea în bancă şi se limita la a privi jocul celor din jur.
Analiza SWOT
Dificultăți de învățare
Puncte tari

Puncte slabe
-întâmpină mari dificultăți în exprimare, prezintă
dificultăți de vorbire;
-lipsa de educație a părinților și incapacitatea acestora
de a o ajuta acasă;
- retard mintal și epilepsie;

- plăcerea de a veni la școală;
- reacţionează la încurajări şi laude;
-respectă regulile clasei;
-îi sunt apreciate progresele de către colegi;
-manifestă curiozitate la tot ce o înconjoară.
Oportunităţi

Ameninţări

-frecvența foarte bună;
-dorința tatălui de a o susține (minim) material
pentru a veni la școală;
- acceptarea de către colectiv, chiar dacă are mari
probleme de igienă.

-lipsa de igienă din familie;
-sărăcia;
-diferența mare în planul achizițiilor intelectuale față de
colegii din clasa
-instabilitatea economică a familiei.

Primul pas:
S-a hotărât ca eleva să fie susţinută cât mai mult atât la şcoală, să fie încurajată permanent, iar,
pentru o mai bună socializare, colectivul de elevi să fie educat pentru a adopta atitudinile şi
comportamentul potrivit. Pentru învăţarea scrierii s-a hotărât folosirea pentru început a creionului. La
matematică s-a hotărât lucrul cu obiecte concrete. Unii colegi au ajutat-o în pauze să înveţe culorile.
Urmări:
În clasă nu reuşea să scrie nimic decât ajutată, iar acasă temele nu erau făcute , dar cu
perseverență, a învățat să țină corect creionul și culorile în mână. A descoperit că îi place foarte mult să
coloreze. Exprimarea devenea mai sigură, mai clară dar depistarea silabelor din cuvinte era defectuoasă.
Al doilea pas: S-a trecut în mod firesc la învăţarea literelor şi a cifrelor, la scrierea lor. Fetiţa
participa la activităţi în clasă, comunica mai bine, recunoştea două- trei litere , dar avea mari probleme
cu scrisul. Nu recunoștea cifrele. Copiii ceilalţi știau deja să scrie litere, cuvinte, propoziţii. S-au realizat
activități de remediere.
Rezultate:
A colorat litere și a reușit să le încadreze în spațiul caietului. A învățat versuri despre câteva cifre și
a reușit să le recunoască dar nu face corespondența mentală dintre simbol și număr.
Rezultate la final de clasa I
Recunoaște toate cifrele și șapte litere. Copiază de pe tablă dar fară a conștientiza ceea ce a scris.
Ridică mâna pentru a răspunde. Respectă regulile clasei și încearcă să își facă prieteni. Partcipă la toate
serbările și activitățile extrașcolare. Socializează cu copiii, se joacă cu ei, le cunoaşte numel e. A căpătat
încredere în forţele proprii şi are curajul în a-şi exprima opinia. Se bucură atunci când îi sunt apreciate
produsele activităţii. Cel mai bine se exprimă în desen. Realizează cu multă plăcere asemenea activităţi. Îi
place la şcoală.
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Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor
Prof. înv. primar Maria BOTEZATU
Şcoala Gimnazială ,,George Enescu” Moineşti
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i invăţăm să se adapteze.” (Maria
Montessori –”Descoperirea copilului”)
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se
poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină
stăpânire a cunoştinţelor”
Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere
oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a individului.
În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru
participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii
copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic
şi socio-afectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al
copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru,
numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.
Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi locul bine
stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte:
identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă
civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai
fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi
fenomenele din natură.
Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm
şcoala cu viaţa.
Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod
echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul
acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să
sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor,
asumându-şi responsabilităţi, copiii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi,
posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai
uşor şi mai frumos obiectivul principal al şcolii şi al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru
viaţă.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în
activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale,
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facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei,
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale, dezvoltarea
creativitatii. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu
dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul
intelectual.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al
copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru,
numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. La vârsta şcolarităţii creativitatea este un proces prin care se
focalizează întreaga personalitate a elevului, implicând calităţi ale proceselor de cunoaştere, afective,
voliţionale, de personalitate şi având drept rezultat o idee sau un produs nou, original şi valoros. Elevul
creativ înţelege lecţiile, prelucrează materialul şi se poate detaşa de informaţie, expunând-o într-o manieră
personală, vine cu explicaţii proprii asupra fenomenelor, vine cu idei „nelalocul lor”, găseşte soluţii
neobişnuite (este original), plin de sine, vrea să ştie tot ce se petrece (este curios), povesteşte istorii mai
mult sau mai puţin adevărate (este imaginativ, fantezist), găseşte utilizări neobişnuite ale obiectelor, este
veşnic preocupat de ceva (este activ), îi place să organizeze jocuri în timpul recreaţiei (are iniţiativă) şi
este dominator. Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să
încurajeze iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea în sine,
într-o atmosferă de comunicare liberă.
Practic, fiecare arie curriculară, ca şi activităţile extraşcolare oferă oportunităţi în acest sens.
Activitãţi extraşcolare care dezvoltã creativitatea:
* concursurile ;
* serbarea şcolară ;
* carnavalul ;
* excursia ;
* vizionarea în colectiv a filmelor ;
* vizionarea de spectacole ;
* lectura cărţilor-biblioteca şcolară.
Concursurile pe diferite teme sunt momente deosebit de atractive pentru cei mici. Acestea dau
posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze diferite
aspecte, să demonteze jucării.
Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacităţilor de vorbire şi
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, elevii culeg o bogăţie de
idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile redate. Stimularea şi educarea atenţiei,
precum şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se realizează prin intermediul
serbării. Intervenţia, la momentul oportun, cu rolul pe care îl are de îndeplinit fiecare elev şi susţinută
de suportul afectiv-motivaţional, contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu timpul sporeşte
capacitatea de rezistenţă la efort.
Carnavalul este o manifestare veselă, antrenantă, plină de mişcare şi surprize. Elementul
dominant al carnavalului este dansul, intercalat cu diverse forme de manifestări artistice. Elevii au
posibilitatea de a se manifesta liber, în crearea costumului şi în interpretarea/realizarea unor
monologuri.
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi
patriotică. Ea îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar
şi îmbogăţirea orizontului cultural- ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şi consolidează
instrucţia şcolară prin însuşirea a noi cunoştinţe. Ea reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate
de pregătire psihologică a elevilor, pentru a-i face să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva
evadării, din atmosfera de muncă, ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural .
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Vizionarea în colectiv a filmelor şi spectacolelor este o activitate foarte îndrăgită de copii,
nu numai datorită fascinaţiei pe care imaginea filmului şi spectacolelor o exercită asupra lor, ci şi
dorinţei de a se afla în grupul prietenilor şi colegilor cu care pot să facă schimb de impresii.
Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca şcolară, care îl pune pe copil
în contact cu cărţi pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi
îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care să le folosească oriunde .
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ. Stimularea
creativitãţii elevilor depinde de dascãl, de relaţia dintre el şi copil, precum şi de gãsirea unor cãi
accesibile dezvoltãrii acesteia . Activităţtile extracurriculare alături de cele curriculare au un rol
important în formarea şi dezvoltarea personalităţii şcolarului mic.
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,,Învăţătorul si drumul lui spre succes”
,,Când învăţătorul reuneşte în inima sa dragostea de profesiune şi dragostea de elevi, putem
spune că este un învăţător desăvârşit.”(L. Tolstoi)
Sub generoasa titulatură ,,Învăţătorul şi drumul lui spre success”, Asociaţia Învăţătorilor din
judeţul Bacău şi-a propus ca şi în anul şcolar 2015-2016 să organizeze activităţi care să ajungă la sufletul
cadrelor didactice.
Momentul ales pentru debutul acestora a coincis în acest an şcolar cu sărbătorirea Zilei Mondiale
a Educaţiei, respectiv 5 octombrie 2015.
Activitatea festivă a fost organizată în Amfiteatrul „Radu Beligan” de la Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ioan Cuza” Bacău. Preşedinta Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău, prof. Rodica Leonte,
a înmânat membrilor fondatori și partenerilor la activitățile asociației de la reînființare până în prezent,
câte o monedă bătută în set aniversar ca piesă emblematică cu ocazia Centenarului AÎJBc. La activitate au
fost prezenti reprezentanţi ai comunitati locale (Ababei Radu- viceprimar, Bîrzu Ilie- consilier local), ai
Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău (prof. Pistol Alina Ramona- inspector şcolar general adjunct, prof.
Ciotloş Măndiţa - inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar), reprezentanţi ai
Universităţii ,,Vasile Alecsandri"Bacău (lect. univ. dr. Costică Lupu şi lect. univ. dr. Liliana Mâță) ,
directorii unităţilor de învăţământ partenere la activităţile Asociaţiei (prof. Stamate Camelia - Şcoala
Gimnazială ,,Alexandru cel Bun", prof. Bîrzu Daniela Cristina- Colegiul Naţional de Artă, prof. Sârbu
Doiniţa, prof. Păduraru Costel- Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza", prof. Bejan Daniela- Colegiul
Naţional Pedagogic ,,Ştefan cel Mare ").
Cu această ocazie au fost premiaţi şi colegi învăţători care s-au implicat în promovarea imaginii
asociaţiei atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional. Printre aceştia s-au numărat următorii
învăţători/institutori/ profesori pentru învăţământul primar: Cozma Manuela, Hodoroabă Ana, Acăr
Marcela, Dimidof Coca, Ciupală Angela, Mocondoi Daniela, Diaconu Cătălin, Melincianu Gabriela,
Botezatu Maria, Grigore Felicia, Gheorghiu Antonina, Adam Isabela, Leonte Rodica.
Proiectul ,,Învăţătorul şi drumul lui spre succes”, ca şi celelate proiecte derulate în cadrul
asociaţiei, s-a bucurat de sprijinul financiar al Primăriei Bacău şi sprijinul Inspectoratului Școlar Județean
Bacău, al Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, al Sindicatului Liber din Învățământ
Bacău, al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”.
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Activităţile vor continua cu Adunarea generală a membrilor și Balul Învățătorilor, în data de 24
octombrie 2015 când vor fi înmânate şi insigne membrilor activi.
În acest an şcolar, consiliul director al asociaţiei şi-a propus să continue proiectul de susţinere a
elevilor de performanţă în cadrul ,,Clubului de Excelenţă” alături de Inspectoratul Şcolar al judeţului
Bacău şi să organizeze o Şcoală de vară pentru cadrele didactice, membri ai asociaţiei, care să includă
activităţi specifice educaţiei formale şi nonformale.
Vicepreşedinta Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău,
Isabela-Elena ADAM

Un bilanț mulțumitor...
Ascociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău, membră a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România, numără, la începutul lunii octombrie a anului 2015, aproximativ 500 de membri activi şi
simpatizanţi, susţinători ai calităţii în educaţie, adevăraţi profesionişti, devotaţi meseriei şi elevilor. Mă
declar mândră în urma numărătorii, toamna... numărând învățătorii pentru organizarea Adunării generale,
am constatat că numărul membrilor este în creștere continuă, un număr însemnat de colegi completânduşi fiș a de înscriere la începutul sau după debutul noului an școlar.
Împreună, am reuşit să realizăm activităţi deosebite, menite a ridica la rang de artă meseria de
dascăl, bucurându-ne de aprecierea comunităţii în care trăim. Ni s-au alăturat, la activitățile organizate de
noi, cadre didactice din judeţele Neamţ, Vrancea, Vaslui și Harghita, dar şi din Republica Moldova,
legând astfel relaţii profesionale şi de prietenie speciale, în favoarea dezvoltării noastre profesionale şi a
acumulării de experienţe utile.
Am explorat regiuni frumoase ale ţării, deplasându-ne în excursii tematice către meleaguri
vrâncene, nemţene şi din Ţara Ardealului, dar și peste hotare – la frații noștri de peste Prut, unde am
participat la activitățile Școlii de vară..
Ne dorim să ne continuăm și mai intens actvitatea, să ne dezvoltăm profesional şi personal.
Vă mulţumim, dragi colegi, colaboratori şi susţinători ai Asociaţiei şi vă invităm să ne urmăriţi în
continuare activităţile şi pe pagina web: www.aibacau.ro
Președintele Asociației Învățătorilor din județul Bacău,
Prof. înv. primar Rodica LEONTE
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