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Formal şi ... formol
Conf. univ. dr. Ioan Dănilă -

Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri“ din Bacău

Pare o achiziţie lexicală recentă adjectivul din „binomul“ de mai sus, când de fapt vine din secolul al
XIX-lea. „Uricariul cuprinzetoriu de hrisoave, anaforale şi alte acte din suta a XV-XIX, atingătoare de
Moldova“, din 1856, îl înregistrează preluându-l, peste veacuri, din limba latină. Aici era tot un adjectiv, cu
două terminaţii – formalis,-e, cu sensul „care se referă la un tipar“ (formalis temperatura aeris „temperatura
la care, topindu-se, arama se poate modela“). Termenul primar este, desigur, forma, cu înţelesul de aspect,
configuraţie exterioară, atestat de „Biblia“ de la 1688. La noi a ajuns prin filieră franceză – formel – şi a
căpătat două valori morfologice. Prima, de adjectiv, a dezvoltat trei înţelesuri: „privitor la formă“, „care ţine
de formă“ şi, respectiv, „care ţine de aparenţă“. În literatură, acelaşi termen se raportează la expresie, ca
preocupare a stilisticii. Ca adverb, înseamnă „în aparenţă“ şi sugerează necesitatea de a confrunta o realitate
cu una sau mai multe reprezentări paralele, în vederea stabilirii esenţei acesteia.

Valoarea adjectivală (formal,-ă,-i,-e) – ne informează dicţionarele academice – trimite către
formalism, ceea ce impune o suită de precizări, dat fiind înţelesul multiplu al termenului. De specificat de la
bun început că nu se referă la vreo disciplină teoretică: 1. (Estetică) „orientare în artă, estetică, muzică,
literatură, care are tendinţa să supraaprecieze forma operei de artă în dauna conţinutului, să considere forma
ca scop în sine“; 2. (Filozofie) „doctrină care susţine că adevărurile ştiinţifice sunt pur formale şi bazate pe
convenţii“; 3. (Teoria literaturii) „curent în critica literară rusă din prima jumătate a secolului XX, al cărui
obiect era definirea caracterelor specifice ale unei opere, din punctul de vedere strict al textului, în afara
oricărei referinţe istorice, biografice etc.“ (Micul dicţionar academic, D-H, Bucureşti, Editura „Univers
enciclopedic“, 2002, s.v.).

Mai degrabă se revendică din seria semantică nespecializată a formalismului, situată în totalitate în
registrul negativ al accepţiilor: 1. „atitudine caracterizată prin respectarea strictă a formei în dauna fondului
problemelor“; 2. „atitudine conformistă“; 3. „atitudine exagerat de protocolară“; 4. „respectarea pur formală
a preceptelor şi a normelor morale“ (ibidem). De aici şi până la „făcut de formă“ nu e decât un pas.

Şi totuşi, deşi în ultima vreme se utilizează pe scară largă termenul formal, în tandem cu informal,
lucrările lexicografice se arată incapabile să înregistreze depăşirile de cadru morfologic şi semantic. Azi este
întâlnit substantivul (formalul), dar DEX-ul (2012) nu-l acceptă astfel. De fapt, pentru a fi de acord cu
schimbarea valorii gramaticale, ar fi trebuit să înregistreze sensul de „oficial“, eventual „canonic“, absent din
cel mai popular dicţionar românesc. Ghicim acest înţeles în referirea la actele juridice: „Care necesită
anumite forme pentru a fi socotit legal şi valabil“.

Mai puţin rigide, lucrările de informare elaborate de colective private sunt deschise către evoluţia
semantică a termenului. NDULR (2006) consemnează pentru formal înţelesurile „protector (probabil
protocolar, n. ns.), solemn, oficial“, iar DEXI (2007) surprinde atât sensul depreciativ – „superficial“ –, cât
şi pe cele pozitive: „ceremonios, protocolar, solemn; oficial“. Pentru sintagme, explicaţiile sunt un adevărat
dar pentru cititori: elemente formale de limbaj = diviziunile concrete şi lesne de analizat ale expresiei
lingvistice, reprezentate prin litere sau prin alt cod, prin locul cuvintelor în enunţuri, prin frecvenţa lor etc.;
gramatică formală; limbaj formal = „combinaţie de sintaxă şi semantică prin care se defineşte un limbaj de
calculator; limbaj generat de o gramatică formală; limbaj artificial al computerului“. După cum se observă,
DEXI a preluat accepţii din domeniul informaticii şi al gramaticilor generativ-transformaţionale teoretizate
de Noam Chomsky.

Şi-acum, o remarcă: dacă luăm în seamă doar avantajele canonicului/formalului din organizarea
învăţământului nostru, eludându-i insuficienţele, vom ajunge să preamărim tehnicile înţepenite, fără prea
multă viaţă, care reclamă folosirea soluţiilor antiseptice. O simplă translaţie literală ne aduce în atenţie, în
locul formalului, formolul, cu atât mai mult cu cât acestei substanţe dezinfectante i se mai spune şi
formalină.
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Strategii de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar

Lector univ. dr. Lupu Costică
Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău

Abstract
Strategiile de predare au o poziție privilegiată, iar toți factorii responsabili pentru succesul școlar al elevilor,

subliniază capacitatea studenților de a alege și combina metode, procedee și mijloace de instruire, forme de organizare a
elevilor, pentru a selecta și structurarea conținutului în funcție de obiectivele operaționale. Cercetarea a fost de tip
experimental, realizată prin metoda testelor. Experimentul a fost realizat de un grup de 6 studenți de la Universitatea
”Vasile Alecsandri”, facultatea  Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar prin lecțiile susținute la practică
pedagogică.

Cuvinte cheie: strategii, probleme, ipoteză, histograme.

Introducere
Articolul prezintă aspecte ale formării inițiale a studenților de la facultatea de matematică.

Un grup de șase studenți împreună cu coordonatorul de practică pedagogică au cercetat problema folosirii unor strategii
moderne în rezolvarea problemelor de matematică.  S-a realizat un experiment la trei clase a III-a unde studenții au
susținut împreună cu profesorul pentru învățământul primar lecții active, folosind diverse strategii de rezolvare a
problemelor de matematică dar la alte trei clase a III-a, doar s-a realizat evaluarea testului.

Rezultatele obţinute de elevi confirmă ipoteza cercetării. Astfel, s-a constatat că prin utilizarea metodelor activ –
participative în activitatea de rezolvare a problemelor de aritmetică, s-a contribuit la optimizarea învăţării, la
eficientizarea acesteia, la stimularea potenţialului intelectual şi creativ al elevilor, la obţinerea performanţelor fiecăruia
în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale.

Una din strategii o reprezintă gradul de implicare a studenților în rezolvarea sarcinilor de către elevi, printr-o
activitate educaţională dirijată sau independentă. La acest nivel putem observa interacţiunea dintre modul de organizare
didactică a clasei şi experienţa de învăţare (tipul de învăţare) cerută componenţilor acestuia.

În cadrul lecțiilor, studenții au apelat la una, două  sau mai multe forme de organizare:
1. Colectiv-independent – sarcină ce urmează a fi rezolvată de către educabili  este cunoscută întregii clase, iar
studenții nu mai intervin până la finalizarea ei.
2. Pe grupe-independent – clasa este împărţită pe grupe.  Fiecare grup va primi o sarcină de rezolvat fără sprijinul
studenților, care după precizarea unor explicaţii esenţiale nu mai intervine până la momentul încheierii timpului alocat.
3. Individual-independent – acest tip de organizare permitea lucrul diferenţiat cu elevii.   Fiecare elev primeşte o
sarcină.  Rezolvarea acesteia se realizează fără implicarea studenților.  Un asemenea tip de organizare permite
distribuirea de sarcini conform cu particularităţile individuale ale fiecărui elev.
4. Colectiv–dirijat - sarcina didactică ce urmează a fi rezolvată este comună întregii clase, iar studenții au fost
implicați activ, dirijând şi conducând în permanenţă activitatea.
5. Pe grupe-dirijat - clasa este împărţită în mai multe grupe  ce primesc fiecare câte o sarcină de rezolvat, iar
studenții  erau implicați în activitate, ajutând şi diri jând pe rând activitatea fiecărui grup.
6. Individual-dirijat- sarcina lansată prezintă variante diverse  pentru fiecare membru al grupului, iar studenții
sunt implicați activ, ajutând pe rând, sau la cerere pe fiecare dintre educabilii clasei.

Aceste forme de organizare au fost înţelese ca un ansamblu de tehnici care, prin combinare, vor optimiza
învăţarea.  Majoritatea formelor de organizare a învăţării şi a colectivului de elevi presupun folosirea unei strategii
euristice, studentului revenindu-i sarcina de stabilire a obiectivelor, a sarcinilor de lucru, a alegerii instrumentelor de
evaluare. Este important că, în toate aceste forme de organizare, studenții au  urmărit aplicarea întregului sistem
diferenţiat al variabilelor acestor activităţi: obiective, conţinuturi, sarcini, situaţii de învăţare, forme de
evaluare.[2.2004,p.60]

O altă strategie utilizată ține de rezolvarea de probleme simple  chiar din familie, la joacă, în activitatea zilnică
la şcoală, continuând cu cele compuse.  Toate aceste probleme simple  sunt ilustrate cu exemple familiare lui. Problema
simplă este aceea care necesită  pentru rezolvarea ei o singură operaţie.   Rezolvarea primelor probleme  se realizează la
nivel concret, ca acţiuni de  viaţă, ilustrate prin imagini sau chiar  de acţiuni executate de copil, apoi treptat se trece la
calcul mintal.

În rezolvarea problemelor simple se respectă următoarele etape: - cunoaşterea enunţului problemei; - înţelegerea
enunţului problemei care cuprinde: repetarea problemei şi schiţarea datelor pe tablă, explicarea cuvintelor sau
expresiilor mai dificile, repetarea problemei de către elevi, ilustrarea problemei prin imagini sau material concret; -
separarea întrebării de conţinut, astfel încât să se precizeze clar  ce se cere; - alegerea operaţiilor respective şi efectuarea
calculului; - formularea răspunsului problemei, arătarea semnificaţiei lui, scrierea lui.

O dată cu învăţarea primelor operaţii aritmetice, se începe rezolvarea orală a primelor probleme simple. Un salt
calitativ îl constituie trecerea de la rezolvarea problemelor simple la rezolvarea problemelor compuse. Varietatea şi
complexitatea problemelor pe care le rezolvă elevii sporeşte efortul mintal şi eficienţa formativă a activităţii de
rezolvare a lor [5.2008, p.136].
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Rezolvarea problemelor compuse solicită într-o  măsură mai mare  gândirea logică decât în cazul problemelor
simple. Pe lângă rezolvarea fiecărei probleme simple ce intră în componenţa problemei compuse, este necesară punerea
în corespondenţă a datelor  problemei compuse, sesizarea legăturilor între ele, a dependenţei lor reciproce, în aşa fel
încât copilul să poată stabili succesiunea problemelor simple în vederea  găsirii rezultatului final.[4. 2006, p.36].

Pentru realizarea trecerii de la rezolvarea problemelor simple la cele compuse se vor rezolva succesiv două
probleme simple, astfel încât rezultatul primei probleme să constituie un element al celei de-a doua.

Cercetarea a pornit de la următoarea ipoteză: Dacă se utilizează metode activ - participative în activitatea de
rezolvare a problemelor de matematică, atunci se contribuie la optimizarea învăţării, la eficientizarea acestei și la
creşterea randamentului şcolar al elevilor la matematică.

Studenții grupei de cercetare au stabilit  următoarele obiective:
 să demonstreze că, indiferent de domeniu, rezolvarea creativă de probleme trebuie să fie atributul ce
caracterizează omul în orice ipostază s-ar afla: şcoală, familie, mediu, societate;
 să realizeze o cercetare psihopedagogică privind rezolvarea problemelor de matematică, îmbinând
metode tradiţionale cu metode şi procedee active şi de cooperare;
 să promoveze ideea că prinrezolvarea problemelor de matematică se dezvoltă gândirea şi operaţiile ei,
creativitatea, tăria de caracter, sentimentele şi atitudinile pozitive, spiritul de competiţie intelectuală.

În vederea verificării ipotezei, au fost stabilite  o serie de sarcini, şi anume:
1. Consultarea şi studierea literaturii de specialitate, în legătură cu tema abordată;
2. Cunoaşterea metodelor de cercetare care pot fi utilizate în realizarea studiului;
3. Alegerea şi stabilirea numărului de subiecţi;
4. Centralizarea şi prelucrarea datelor.

Pornind  de la formularea ipotezei, în cadrul experimentului s-au stabilit următoarele variabile:
 variabila independentă - constă în strategiile didactice utilizate de studenți în vederea  determinării unei
receptări dinamice a conţinuturilor în orele de matematică;
 variabila dependentă - vizează  modificările aşteptate în ceea ce priveşte îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură a
elevilor la disciplina matematică, ca urmare a introducerii factorului de progres.

În genere, această cercetare pedagogică se plasează la originea  îmbogăţirii conţinuturilor teoretice explicative şi
predictive ale acestei ramuri a cunoaşterii, a găsirii unor metode şi procedee de predare-învăţare-evaluare, a
perfecţionării practicii educaţionale a studenților corespunzătoare exigenţelor contemporane.

Constatările și rezultatele
Cercetarea  experimentală s-a desfăşurat de către un grup de 6 studenți din anul III, Pedagogia Învățământului

Primar și Preșcolar, pe parcursul semestrului II al anului şcolar 2012-2013 pe un număr de 150 de elevi, care provin din
șase clase din învăţământul primar.  Clasele au fost luate  în totalitatea membrilor lor, fiind considerate clase
experimentale reprezentative şi relevante pentru obiectivele cercetării derulate.
 Grupul  experimental - constituit din  74 copii (38 fete şi 36 băieţi), din clasele a III-a, de la Şcoala, ”Spiru
Haret” din Bacău, clasele fiind luate în totalitatea membrilor, fiind considerate eşantion natural reprezentativ pentru
obiectivele cercetării.
 Grupul de  control - constituit din 76 elevi (40 fete şi 36 băieţi) de la Şcoala de aplicație a Colegiului Național
”Ștefan cel Mare” din Bacău.

În ambele clase sunt elevi disciplinaţi, nu creează probleme în timpul orelor, sunt comunicativi şi sociabili.
Subiecţii au crescut și au învățat în condiţiile specifice mediului urban, de aceea nivelul intelectual  al celor două clase
este asemănător.
Cercetarea s-a realizat în trei etape:
1. Etapa evaluării iniţiale (constatativă) - s-a desfăşurat în perioada  24 ianuarie – 1 februarie 2013. Etapa
evaluării iniţiale  a avut  ca obiectiv diagnosticarea nivelului de dezvoltare intelectuală, de pregătire la începutul unei
activităţi de cercetare, pentru a cunoaşte nivelul de la care se porneşte.

În această perioadă s-a efectuat testarea iniţială a celor două grupuri prin aplicarea unei probe de evaluare iniţială
prin care s-a urmărit nivelul de cunoştinţe al elevilor, condiţiile în care aceştia se pot integra în activitatea care urmează.

În vederea măsurării şi aprecierii modului în care au fost realizate  obiectivele pe care și le-au propus în acest
experiment, s-au testat şcolarii pe baza unor probe de evaluare. Pentru centralizarea şi interpretarea datelor obţinute s-a
apelat la  tabele analitice şi sintetice,  poligoane de frecvenţă, histograme.

Analizând rezultatele și reprezentările grafice la proba de evaluare iniţială constatăm:
 din cei 74 copii evaluaţi, 32 copii au obţinut calificativul FB (foarte bine) reprezentând 43% din numărul
acestora, 26 copii au obţinut calificativul B (bine) ponderea lor fiind de 36%, iar 16 copii au primit calificativul S
(suficient), reprezentând 21 % dintre participanţi.
Din analiza diagramei areolare, am constatat că la evaluarea iniţială la grupul de control  rezultatele au fost următoarele:
 din cei 76 copii evaluaţi, 33 au obţinut calificativul FB (foarte bine) reprezentând 44% din numărul acestora, 33
copii au obţinut calificativul B (bine) ponderea lor fiind tot de 44%, iar 10 copii au primit calificativul S (suficient),
reprezentând 12 % dintre participanţi.
2. Etapa formativă (introducerea factorului de progres) s-a desfăşurat în perioada 2 februarie 2012- 31 mai
2013.
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Această etapă a cuprins proiectarea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic  la disciplina matematică,
introducerea factorului de progres (folosirea metodelor activ-participative  în rezolvarea  problemelor de matematică),
în care s-a urmărit  antrenarea tuturor elevilor în procesul propriei lor  formări. S-a utilizat evaluarea continuă care are
ca obiectiv asigurarea pregătirii sistematice şi continue.  Ea s-a realizat  pe tot parcursul programului de instruire în
cadrul unităţilor  de învăţare şi la sfârşitul acestora.

Cunoaşterea nivelului atins de elevi a ajutat studenții să determine aspectele pozitive şi lacunele procesului de
instruire, prin raportarea la obiectivele avute în vedere.  Astfel, s-a  urmărit îndeosebi cum a rezolvat fiecare elev
problemele de aritmetică, ce dificultăţi au întâmpinat în rezolvarea acestora în vederea ameliorării sau chiar a înlăturării
acestora prin intermediul situaţiilor de instruire organizate la clasă. Au fost utilizate metodelor active şi  de cooperare.

Ca forme de organizare  au folosit: activitatea frontală, în perechi, pe grupe şi individual. Ca strategie de învățare
au fost  folosite o mare varietate de mijloace  didactice: - obiecte concrete (riglete, beţişoare) la rezolvarea unor
probleme simple cu ajutorul operaţiei de înmulţire sau împărţire; - imagini, planşe, reprezentări grafice (demonstraţie
figurativă); - desene la tablă; - mijloace tehnice didactice vizuale: videoproiectorul, calculatorul.

Strategia predării prin metode didactice specifice învăţării active şi învăţării prin cooperare, nou apărute în
sistemul de predare-învăţare, brainstorming-ul, mozaicul, ciorchinele, Ştiu/ Vreau să ştiu/Am învăţat, metoda
Cadranelor, Cubul şi jocul didactic,  au fost  aplicate în lecţiile de matematică, obţinându-se un real succes.
3. Etapa evaluării finale - s-a desfăşurat în luna  iunie. S-au  aplicat  o  probă de evaluare la unitatea de învăţare
Recapitulare finală pentru a se stabili nivelul de pregătire al elevilor şi modul în care au evoluat de la testul iniţial.

În data de 18 iunie 2013 s-a realizat evaluarea finală a elevilor unde a fost aplicată o probă de evaluare. Pentru
centralizarea şi interpretarea datelor obţinute studenții au apelat la tabele analitice şi sintetice, poligoane de frecvenţă,
histograme şi diagrame. Proba  de evaluare finală a fost concepută în manieră asemănătoare cu cea  iniţială, pentru ca
rezultatele obţinute să poată fi comparate, cunoştinţele prevăzute de programă fiind definite sub forma obiectivelor
operaţionale codificate în itemi.

Din analiza tabelului analitic, tabelului sintetic, a histogramei, a poligonului de frecvenţă şi a diagramei areolare,
s-a constatat că la evaluarea finală  la grupul experimental  rezultatele au fost următoarele:
 din cei 74 copii evaluaţi, 47 au obţinut calificativul FB (foarte bine) reprezentând 64% din numărul acestora, 22
copii au obţinut calificativul B (bine) ponderea lor fiind tot de 29 %, iar 5 copii  au primit calificativul S (suficient),
reprezentând 7 % dintre participanţi.

La grupul de control   rezultatele au fost următoarele:
 din cei 76 copii evaluaţi, 44 au obţinut calificativul FB (foarte bine) reprezentând 44% din numărul acestora,  28
copii au obţinut calificativul B (bine) ponderea lor fiind tot de 37  %, iar 4  copii  au primit calificativul S (suficient),
reprezentând 19 % dintre participanţi.

Din analiza comparativă  a tabelului  şi a histogramelor comparative, se observă progresul înregistrat la
încheierea experimentului de către  grupul experimental. Rezultatele confirma ipoteza de cercetare .
Histogramă - reprezentarea grafică a  analizei  comparative a rezultatelor din  evaluare iniţială

Histogramă - analiza comparativă evaluare finală
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Concluzii și recomandări
La nivel teoretic au fost create premisele de conceptualizare a strategiilor didactice de rezolvare a problemelor

de matematică. Din analiza cercetării, pot fi desprinse o serie de concluzii cu privire la importanța strategiilor de
rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar :
 rezolvarea problemelor deţine o poziţie privilegiată în ansamblul factorilor responsabili pentru succesul şcolar al
elevilor;
 folosirea metodelor active şi de cooperare în cadrul lecţiilor de matematică şi nu numai, are  un impact benefic
asupra elevilor,  în sensul că au contribuit la dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă;
 metodele activ-participative constituie  o provocare, o curiozitate atât pentru elevi, cât şi pentru viitoarele cadre
didactice;

În urma aplicării  metodelor active şi de cooperare, studenții au constatat că utilizarea acestora  cu obiectiv
precis, la momentul potrivit, poate duce la rezultate satisfăcătoare, cum ar fi: - elevii şi-au depăşit blocajele în
comunicare; - şi-au format deprinderi de rezolvare a problemelor de aritmetică; - au manifestat un comportament
adecvat față de colegii din grupul lor; - s-a determinat o mai bună colaborare între copii, au devenit mai  toleranţi; - s-au
îmbinat formele de lucru (frontală, pe grupe, individuală) care au creat posibilităţi largi pentru mobilizări multiple şi
variate ale elevilor; - elevii au învăţat că pentru realizarea unor sarcini de grup au nevoie unii de alţii.

Bibliografie:
Cojocariu V.M. (2002), Teoria şi metodologia instruirii, Ed. Didactică şi Pedagigică, Bucureşti.
Dumitriu, C. (2004), Introducere în cercetarea psihopedagogică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Leonte, R. (2008), Evaluarea elevilor la clasa a IV-a, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău.
Lupu, C. (2006), Didactica matematicii pentru învăţământul preşcolar şi primar, Editura Caba, Bucureşti.
Lupu, C. (2008), Paradigma psihopedagogică a didacticii disciplinei, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., București.
Lupu, C., (2013), Elemente de aritmetică și teoria numerelor , Editura Paralela 45, Pitești.
Neagu M., Mocanu,M. (2007), Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Polirom, Bucureşti.
Vântu M., (2008), 999 probleme de matematică, Editura Arves, Bucureşti.
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Valorizarea diversităţii- premisă pentru deschiderea şcolii spre ofertele
educaţionale de tip nonformal

Diana Csorba, Conferenţiar Univ. Dr, Universitatea din Bucureşti, Departamentul de Formare a Profesorilor

Merima Carmen Petrovici, Manager proiect: “Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul de
învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial în vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi”,  Ministerul

Educaţiei Naționale

“Dogmele trecutului mai liniştit nu se mai potrivesc cu viitorul
furtunos. Ne confruntăm cu mai multe dificultăţi. Şi pentru că situaţia
noastră este nouă, trebuie să gândim şi să acţionăm diferit. Mai întâi
trebuie să ne dezrobim de noi înşine, şi abia mai apoi ne vom salva
ţara.”

Abraham Lincoln, 1862

Context: Problematica “școlii pentru diversitate” își concentrează viziunea şi identitatea în procesul de
identificare a profilulului, valorilor şi principiilor pe care le internalizează promotorii ei, dar mai ales în realitățile şi
experiențele în care se concre tizează şi se validează praxiologic. Câteva interogaţii majore, urmăresc orice demers de
reflecţie cu privire la deschiderea pe care şcoala românească o manifestă în a valoriza şi susţine diversitatea, prin
programele sale. Este şcoala românească capabilă să propună redefiniri şi redimensionări curriculare care să
sporească relevanţa curriculumului în sine, ori să redefinească curriculumul sporindu-i propria relevanţă şi
specificitate, abordând în mod adecvat „diversitatea”? În ce constă relevanţa unui curriculum pentru a răspunde
amprentelor de unicitate şi diversitate? Cum se poate adapta un curriculum şi cum poate ca acesta să devină relevant,
răspunzând unor cerinţe specifice de formare pe care “şcoala incluzivă” le promovează? Cum pot fi integrate organic,
experiențele educative organizate formal cu cele nonformale pentru a propune un context armonios de dezvoltare și
formare a potențialului individual?  Ce profil al cadrului didactic, ce competenţe trebuie să-şi dezvolte şi să-şi
perfecţioneze constant pentru a conferi unui curriculum formal și nonformal, relevanţa adecvată cerinţelor de unicitate
şi diversitate? Cum îşi poate dezvolta şi cristaliza aceste competenţe ca dimensiuni ale unui stil didactic cristalizat,
elevat, flexibil şi adaptabil situaţiilor şi experienţelor de învăţare pe care le propune fiecăruia dintre elevii săi,
oferindu-le şanse de reuşită personalizată?

Relevanţa curriculumului în şcoala pentru diversitate, impune reconsiderarea organizării învăţării pe criteriul
disciplinelor formale clasice. O astfel de abordare devine insuficientă într-o lume dinamică şi complexă, caracterizată de
explozia informaţională şi de dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor. O învăţare dincolo de discipline, de rigiditatea
canoanelor academice tradiţionale, poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan. Abordarea
curriculara a învăţământului promovează o concepţie nouă despre selecţionarea şi organizarea conţinuturilor, despre
proiectarea şi organizarea predării şi învăţării. Aceasta abordare operează o inversare de termeni în ecuaţia învăţării:
dacă până nu de mult, cel mai important era conţinutul („ce"-ul) învăţării, în prezent contează mai întâi în ce scop şi cu
ce rezultate se învaţă. Marele avantaj al noii abordări constă în faptul că „metodologia elaborării curricumului îi cere
educatorului să selecţioneze, să utilizeze şi să dozeze sau să articuleze toate componentele şi etapele activităţilor
didactice în funcţie de obiective, evitând izolarea sau suprasituarea unei componente (metoda, mijloc instrument) în
dauna altora" (George Vaideanu, 1988, p.69).

Repere teoretice: Pentru a aprecia diversitatea, se porneşte în primul rând de la a conştientiza existenţa acesteia
şi se continuă cu demersul de întelegere a semnificaţiilor şi valorilor pe care aceasta le metamorfozează.

Conceptul de diversitate, circumscrie existenţa unui interval de variaţie larg, al unui atribut pe de o parte, iar pe
de alta parte, „diversitatea” privită la nivelul societal, înseamnă a respecta diferenţele de rasă, etnie, gen, religie, vârsta,
cultură, abilitate, profil de personalitate, profile individuale de dezvoltare psihofizică, statut social şi educaţie. Şcoala
pentru diversitate este şcoală care respectă elevul. În centrul acesteia se află elevul în unicitatea sa definitorie, cu
profilul sau individual, cu zestrea sa ereditară specifică, cu nevoile sale de formare, ca expresie a unor experienţe
irepetabile ce i-au determinat în mod direct ori indirect devenirea, ca reflexie a unui mediu care îi permite ori
constrânge dezvoltarea şi formarea.
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Şcoala pentru diversitate se justifică în mod fundamental prin promovarea unui curriculum de tip diferenţiat şi
individualizat care permite asigurarea relevanţei aptitudinale şi psihologice a curriculumului care să permită trecerea de
la o „şcoală pentru toţi” la o „şcoală pentru fiecare”, respectând valoarea şi unicitatea fiecărui elev. În cadrul ei,
diferenţierea experienţelor de învăţare se face de către profesori în continut, metode de predare-învăţare, mediu
psihologic. Diferenţierea se exprimă la nivelul elevului prin: extensiunea cunoştinţelor, profunzimea înţelegerii, ritmul
şi stilul de învăţare, profilul inteligenţelor, motivaţie pentru învăţare, organizare a experienţelor de învăţare, tehnici de
muncă intelectuală, trăsături de personalitate. Discuţiile legate de relevanţa curriculum-ului, evidenţiază puncte de
vedere uneori divergente în funcţie de diferitele opţiuni ale actorilor implicaţi în învăţământ şi interesele acestora.
Aptitudinile şi profilele de dezvoltare ale copiilor indică uneori alte criterii de relevanţă a curriculumului faţă de cei care
urmează a le propune experinţele de învăţare ca stil de predare şi organizare, ori a celor ce le vor valorifica
competenţele peste câţiva ani, receptivi la exigenţele formulate de economie şi de piaţa muncii. Din aceasta perspectivă,
este important a se găsi un echilibru între abilităţile personale, sociale şi dezvoltarea de atitudini, pe de o parte, şi
cunoştinţele generale sau specifice diferitelor domenii ocupaţionale, pe de altă parte. Forma de organizare a proceselor
de învăţământ în vederea predării diferenţiate şi personalizate, este unul dintre factorii determinanţi pentru succesul
strategiei de personalizare a curricumului formal și nonformal. Se observa noi caracteristici şi tendinţe curriculare, care
pot fi exprimate prin: selectivitatea - selectarea şi stabilirea unor priorităţi informative şi formative, în funcţie de
multiple criterii, de finalităţi educaţionale şi condiţii contextuale, de varietatea surselor şi a necesităţilor/nevoilor
educaţionale ale unor diverse grupuri ţintă/ori nevoi individuale de dezvoltare şi formare; dinamica şi constanţa -
nevoia de schimbare continuă a curriculum-lui, datorită progresului accelerat al cunoaşterii umane, dar şi de stabilitate,
perenitate; capacitatea individuală de a accepta şi a se adapta schimbării, accesibilitatea - cunoştinţele selectate, pe
diverse criterii, sunt prezentate, explicate, demonstrate pentru a putea fi asimilate de copii/elevi (combinarea logicii
ştiinţifice cu logica didactică); existenţa unor posibilităţi multiple de structurare – logic, linear, concentric,
monodisciplinar, interdisciplinar (cu variantele: multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar, transdiciplinar),
modular, integrat, etc.

Reflecții pe baza unui raport de cercetare. Într-un raport de cercetare, realizat în anul 2012, în cadrul
Proiectului Strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013: “Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ
primar în ciclul de învăţământ gimnazial în vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi”1, Beneficiar Ministerul
Educaţiei Naționale, chestionam modalităţile de prevenţie a situaţiilor de inadaptare şcolară,  utilizate (referire la
realitatea cunoscută fiecărui respondent) raportându-le  la un set de posibile standardele de promovare a unui proces
instructiv-educative de tip incluziv. Cadrele didactice  au avut în vedere raportarea la practicile educaționale specifice
propriei activități și a școlii în care își desfășoară activitatea. Sudiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la ni vel
național, acoperind diversitatea realității educaționale românești în mod relevant. În prima coloană sunt reflectate
procentele exprimate de profesorii din gimnaziu, în cea de a doua de profesorii din ciclul primar (nu sunt incluse
procentele din categoria „nu ştiu” sau „nu răspund”, fiind apreciate ca nesemnificative în relația cu imaginea de
ansamblu oferită de răspunsurile la acest item al chestionarului aplicat în cadrul cercetării).

Opiniile profesorilor conturează următoarea imagine cu privire la modul în care sunt concretizate în viața școlii
principiile și recomandările principalelor standarde ale învățării incluzive în școala din care provin:
STANDARDE ALE
ÎNVĂȚĂRII INCLUZIVE

În mare şi foarte mare măsură În măsură potrivită Mică şi foarte mică măsură

- Sunt identificate şi
reflectate în proiecte de
lecţii diferenţiate - nevoile
individuale

45% 59,38% 35% 23,96% 21% 13,54%

- Sunt identificate şi
reflectate în proiecte de
lecţii diferenţiate -
scopurile fiecărui elev

35% 53,15% 36% 29,17% 29% 14,58%

- Sunt identificate şi
reflectate în proiecte de
lecţii diferenţiate - stilurile
de învăţare personale

39% 55,21% 33% 32,29% 29% 10,42%

- Profesorii cunosc şi
înţeleg modul de utilizare a
mijloacelor de sprijinire şi
motivare a învăţării

57% 57% 28% 32% 15% 10%

- Resursele şi limbajul
utilizat promovează

66% 67,71% 25% 26,04% 9% 7,36%

1 http://previns.software-educational.ro/studiu.php
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cultura şanselor egale
- Accesul la curriculum
este asigurat prin utilizarea
corespunzătoare a
resurselor /
echipamentelor, folosind
echipamente specializate în
cazurile în care este
necesar

64% 59,37% 25% 26,04% 11% 11,46%

- Planul general al cursului
este discutat împreună cu
elevul

31% 43,13% 34% 26,04% 35% 19,13%

- Metodele utilizate sprijină
interesul elevilor şi conduc
spre un proces eficient de
învăţare

57% 62,50% 30% 28,13% 13% 7,17%

- Profesorii cunosc şi
utilizează corespunzător o
gamă variată de strategii
de predare-învăţare-
evaluare

67% 70,84% 23% 16,67% 10% 5%

- Elevii primesc feedback
periodic si pozitiv privind
procesul de învăţare şi
modul în care pot obţine
progres

60% 68, 71% 28% 21,88% 12% 6,21%

- Cadrele didactice
apreciază şi utilizează
experienţa elevilor în
cadrul procesului de
predare

61% 64,59% 28% 27,08% 11% 6,14%

- Cadrele didactice
comunică în mod constant
cu familia şi consilierul
şcolar în vederea
proiectării unor programe
de reuşită personalizată

56% 64,59% 30% 19,79% 14% 12,45%

Imaginea reflectată de paralelismul procentual al opțiunilor profesorilor chestionați, ne indică faptul că, se
declară o evidentă preocupare de a concretiza în viața școlii un curriculum de tip incluziv. Diferențele procentuale
evidențiază o sensibilă creștere în ceea ce privesc opțiunile valorice ale profesorilor din ciclul primar cu privire la
necesitatea afirmării şi consolidării unui nou profil al școlii românești, centrat pe acceptarea și valorizarea adecvată a
diversității . Desigur, răspunsurile declarate au un ridicat potențial proiectiv, polarizat pozitiv, întreținut de dorința de
schimbare şi inovare a practicilor educaționale curente. Standardele învățării de tip incluziv au fost apreciate a fi mai
ușor de concretizat în condițiile promovării în școală și în afara ei, a activităților educaționale de tip nonformal.

Termenul nonformal desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată, dar
totdeauna cu efecte formative (Cozma, 1988, p. 50). Acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare
flexibilitate şi vin în întâmpinarea intereselor variate, individuale ale elevilor. Educaţia nonformală completează
educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de învăţământ, dar şi în interiorul acestuia,
activat prin "organisme şcolare conexe", extradidactice sau extraşcolare. Ea constituie astfel  "o punte între cunoştinţele
asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal" (Văideanu, George, 1988, pag. 232). De asemenea, educaţia
nonformală poate fi o cale de ajutor pentru cei care au şanse mai mici de a accede la o şcolarizare normală: săraci,
izolaţi, locuitori din zonele retrase, analfabeţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale (Landsheere, 1992, p. 566).

Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele sistemului de învăţământ, pe două
circuite pedagogice principale:

a) un circuit pedagogic situat în afara clasei: cercuri pe discipline de învăţământ, cercuri interdisciplinare,
cercuri tematice/transdisciplinare; ansambluri sportive, artistice, culturale etc.; întreceri, competiţii, concursuri,
olimpiade şcolare/universitare;

b) un circuit pedagogic situat în afara şcolii, concretizat în
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- activităţi perişcolare, organizate pentru valorificarea educativă a timpului  liber: cu resurse
tradiţionale: excursii, vizite, tabere, cluburi, universităţi populare, vizionări de spectacole (teatru, cinema
etc.) şi de expoziţii etc.; cu resurse moderne: videotecă, mediatecă, discotecă; radio, televiziune şcolară;
instruire asistată pe calculator, cu reţele de programe nonformale etc.;

- activităţi paraşcolare, organizate în mediul socioprofesional, ca "soluţii alternative" de
perfecţionare, reciclare, instruire permanentă, instituţionalizate special la nivel de: presă pedagogică,
radio-televiziune şcolară; cursuri, conferinţe tematice - cu programe speciale de educaţie permanentă etc.

Activităţile de educaţie nonformală au un caracter instituţional. În comparaţie cu activităţile de educaţie
formală, ele însumează, câteva note specifice:

- proiectarea pedagogică neformalizată, cu programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie permanentă - la
nivel general-uman, profesional, sportiv, estetic civic, etc.;

- organizarea facultativă, neformalizată cu profilare dependentă de opţiunile elevilor şi ale comunităţilor şcolare şi
locale, cu deschideri speciale spre experiment şi inovaţie;

- evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative
oficiale.

Excelenţa, reuşita dar şi eşecul sunt realităţi construite de sistemul şcolar, afirma Ph. Perrenoud. Acelaşi autor
identifică trei mecanisme complementare, pe care le consideră "o triplă fabricare a eşecului". Ele privesc: curriculumul
- în condiţiile în care nu pleacă nici din acelaşi punct şi nici nu au aceleaşi resurse, inegalitatea este constant recreată pe
parcursul traseului şcolar; tratamentul pedagogic nediferenţiat - faptul că elevii sunt trataţi la fel, situaţie exprimată în
sintagma "indiferenţă la diferenţe" și evaluarea - care contribuie la minimizarea sau, din contră, la dramatizarea
inegalităţilor reale de învăţare.

O politică a educaţiei concentrată asupra rezolvării acestor probleme de maximă importanţă socială, asigură
legitimarea următoarelor "dispozitive de diferenţiere a instruirii", proiectate şi dezvoltate în sens curricular la nivel de:
 echipe de creaţie pedagogică instituţionalizate (consilii consultative, catedre, comisii metodice etc.) angajate în

activitatea de elaborare a obiectivelor, tabelelor de progres scolar, fişelor de muncă independentă etc;
 mijloace pedagogice orientate special pentru motivarea pozitivă a activităţii de predare-învăţare-evaluare (prin

diferite "tehnici de animare");
 iniţiative pedagogice asumate pentru gestionarea suplă a timpului real, şcolar şi extraşcolar, destinat studiului,

realizării învăţării la parametrii superiori, de "eficacitate optimală":
 informări pedagogice periodice oferite "partenerilor": colectiv didactic al clasei, elevi, părinţi, reprezentanţi ai

comunităţii educative locale, factori de decizie managerială de la nivel local, teritorial etc;
 ajustări structurale determinate pedagogic în vederea reconstituirii/deschiderii filierelor, profilurilor,

specializărilor, examenelor anuale şi finale etc.
Diferenţierea este un subiect activ al debaterilor privind politica educative concentrate pe perfecţionarea

proceselor de învăţare şi predare formale și nonformale. Diferenţierea instruirii poate fi realizată la nivelul: procesului
de învăţare (prin valorificarea corelaţiei dintre resursele umane existente şi cerinţele programelor de instruire/educaţie);
conţinutului învăţării (prin valorificarea corelaţiei dintre cerinţele programelor de instruire/educaţie şi structura
organizaţiei şcolare); organizării învăţării în clasă, pe grupe, subgrupe (prin valorificarea corelaţiei dintre structura
organizaţiei şcolare şi resursele umane existente).

Diferenţierea recunoaşte diversitatea constatând:
 Toţi elevii sunt diferiţi şi capabili să înveţe în contextul propriului lor profil real şi potenţial
 Fiecare clasă reuneşte o combinaţie de abilităţi ce se reflectă în activitatea grupului
 Cunoaşterea fiecărui elev este esenţială pentru o bună diferenţiere
 Evaluarea formativă oferă informaţii relevante pentru o bună diferenţiere

Structura acţiunii educaţionale de tip nonformal are un plus de flexibilitate şi de deschidere în raport cu
influenţele câmpului psihosocial care concentrează şi multiplică numeroase efecte centrale şi secundare, dependente de
stilul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii. Libertatea de manifestare a elevului în actul educațional, oferă
acestuia ocazii de deschidere și conștientizare a propriului potențial, în scopul perfecționării sale continue.

Educaţia nonformală își propune să concretizeze coordonate prezentate, uneori ca obiective generale "de
vocaţie": sprijinirea elevilor şi chiar a adulţilor cu şanse reduse de acces la o şcolaritate normală ori stimularea
dezvoltării socioeconomice şi culturale a personalităţii umane şi a comunităţilor locale (De Landsheere, Viviane, 1992,
pag.566, 567).

Raportul educaţiei nonformale cu educaţia formală este unul de complementaritate, atât sub aspectul
conţinutului, cât şi sub aspectul modalităţilor şi formelor de realizare.

Câteva aprecieri concluzive. “Dezvoltarea curriculară cu deschidere spre integrarea activităților de tip
nonformal” şi “şcoala pentru diversitate” se întâlnesc într-un spaţiu nou de gândire şi practică ce trebuie să-şi delimiteze
o arie proprie, specifică de cuprindere la intersecția, încă nebătătorită  dintre formal și nonformal în educație. Aceasta
este, de altfel, şi o condiţie sine qua non a progresivei profesionalizări a viitorilor conceptori de curriculum care trebuie
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să urmărească relevanţa experienţelor de predare-învăţare şi evaluare pentru performanţele elevilor şi punerea acestora
în situaţii asemănătoare celor din viaţa reală, astfel încât fiecare elev:
 realizează experimente, nu memorează informaţii;
 rezolvă probleme concrete de viaţă, reflectează asupra a ceea ce învaţă şi îşi poate exprima stilul de învăţare,

aptitudinile, interesele, ca sursă de dezvoltare a competenţelor şi ca identificare a punctelor forte;
 surprinde aspecte esenţiale prin criteriile de evaluare şi asigură integralitatea cunoaşterii;
 îşi dezvoltă capacitatea de autoevaluare: îşi analizează rezultatele, le compară, îşi redefinește strategia de

învăţare;
 are sentimentul că munca lui este importantă, procesul realizării ei şi nu doar rezultatele finale.

La nivelul activităţii din clasă, liniile de politică educaţională promotoare a şcolii pentru diversitate, exprimă
necesitatea:
 unei mai bune cunoaşteri a elevilor, pentru a identifica nevoile, interesele de cunoaştere şi ritmul dezvoltării

fiecăruia;
 formării capacităţii cadrelor didactice de a adecva situaţiile de învăţare, conţinuturile şi materialele

educaţionale la caracteristicile individuale ale elevului;
 implicării elevilor în învăţare prin crearea unor situaţii de învăţare apropiate de viaţa concretă.

Abordarea interdisciplinară şi evaluarea autentică, complementaritatea formal – nonformal în proiectarea şi
implementarea curriculumului, pot reprezenta soluţii metodologice recomandate prioritar. Ele pot, în sine, să constituie
arii noi de cercetare şi studiu cu privire la relevanţa curriculumului în şcoala pentru diversitate.

Profesorii școlii pentru diversitate sunt „provocaţi” să concretizeze în practicile formative contemporane,
următoarele postulate ale unei educații autentice, transmise de Sir Ken Robinson în  conferinţele TED ce au făcut ocolul
pământului, răscolind conștiințe:

 Educaţia trebuie să contribuie la dezvoltarea copilului în ansamblu, nu doar a capacitaţilor sale
academice.

 Cunoaşterea de sine este la fel de importantă ca şi cunoaşterea lumii contemporane. Explorarea
sentimentelor şi valorilor personale este esenţială. La fel sunt şi oportunităţile de a exersa imaginaţia
şi exprimarea de sine.

 Un rol important al dascălilor este acela de a aduce la lumina unicitatea fiecărui copil. În acest sens,
educaţia este un proces al realizării de
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Modalități de introducere a educației nonformale în
învățământul primar românesc

cercetător științific III, prof. drd. Iliana Dumitrescu
Institutul de Științe ale Educației

Educația formală oferită de școală poate și este necesar a fi completată cu activități educative nonformale, care
să acopere în cât mai mare măsură bogata paletă a nevoilor de dezvoltare ale fiecărui elev. Educația nu este doar un
drept fundamental recunoscut prin Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989. Înainte de a fi un drept, educația a fost și este o necesitate pentru orice ființă
umană. Școala, cu sprijinul familiei și al comunității, trebuie să fie permanent preocupată de oferirea unei educații de
calitate, care să asigure, pentru viitor, o participare activă a tinerilor la viața comunității. Literatura de specialitate oferă
argumente solide pentru utilizarea diverselor forme de activități educaționale nonformale în completarea activităților din
mediul formal al educației. De aceste argumente se ține seama atât în documentele curriculare, cât și în proiectarea
activităților specifice educației nonformale.

Programele școlare conțin diverse exemple de activități de învățare de tip nonformal, propuse pentru
contribuția lor la formarea unor competențe specifice sau la realizarea unor obiective de referință, cele mai relevante
fiind: vizitarea unor librării, biblioteci, standuri de carte, case memoriale, muzee, expoziții; participarea la serbări
școlare; realizarea unor proiecte care presupun documentare, fotografiere, colectarea și organizarea datelor culese;
plimbări în natură pentru observarea schimbărilor petrecute în funcție de anotimp; excursii pentru observarea formelor
de relief, a florei și faunei specifice, a unor vestigii ale trecutului sau a unor realizări ale prezentului; vizitarea unor
ateliere meșteșugărești (de olărit, panificație, încondeiere de ouă, împletit, cusut ș.a.) pent ru observarea directă și
utilizarea materialelor, instrumentelor și tehnicilor specifice; vizionarea unor spectacole pentru copii, de teatru, operetă,
circ, muzică și/sau dans; realizarea unor expoziții cu lucrări ale copiilor pentru marcarea unor evenimen te etc. Aceste
activități de educație nonformală oferă contexte concrete de explorare a unor realități mai puțin cunoscute și de exersare
a unor abilități potrivit intereselor specifice vârstei, precum și a celor personale, constituindu-se în experiențe de
învățare necesare copilului pentru a avea succes în programul școlar zilnic.

Educația nonformală capătă o tot mai mare legitimitate pe măsură ce crește capacitatea furnizorilor de a
satisface nevoi sociale reale. Activitățile de tip nonformal pot fi realizate atât în cadrul programului școlar, cât și în
afara acestuia. Educația realizată în afara timpului școlar prevăzut în planurile-cadru de învățământ capătă un rol tot mai
important în dezvoltarea personalității copilului de vârstă școlară mică. Tot mai mult se simte nevoia extinderii timpului
dedicat educației copiilor, dincolo de programul școlar corespunzător schemei orare a fiecărei clase de elevi, în special
pentru copiii din ciclul primar care studiază în școli situate în mediul urban. Factorii care influențează în mare măsură
opțiunea părinților pentru înscrierea copilului în programe educaționale nonformale variază în funcție de mediul de
rezidență, structura familiei, situația materială, profesia și/sau ocupația părinților. Timpul pe care părinții îl au la
dispoziție pentru a-l petrece împreună cu copilul diferă de la oraș la sat, dar și între medii de rezidență din aceeași
categorie, în funcție de dezvoltarea economică a fiecărei localități și, implicit, de gradul de absorbție a părinților pe
piața muncii. Părinții care nu dispun de timp liber dedicat copilului decât în mică sau foarte mică măsură preferă să îl
înscrie în cadrul diferitelor programe educaționale oferite de școli sau de alte instituții, această situație fiind întâlnită
predominant în mediul urban. Un astfel de program este cel intitulat Școală după școală , care funcționează începând cu
anul școlar 2011-2012, potrivit Metodologiei de organizare aprobată prin OMECTS 5349/2011. Din studiul intitulat
Implementarea clasei pregătitoare în sistemul educațional românesc, în anul școlar 2012-2013, realizat de Institutul de
Științe ale Educației, reiese că opțiunea pentru programele educaționale de tip Școală după școală se regăsește într-un
procent de aproximativ zece ori mai mare în rândul părinților din mediul urban decât în mediul rural, și anume 23,9%
urban față de 2,3% rural. De asemenea, oportunitățile de organizare a unor activități extrașcolare în parteneriat cu
diverse instituții și ONG-uri sunt mai mari în orașe decât în mediul rural . În străinătate, programele de tip After school
funcționează cu succes de mulți ani, înregistrându-se o dezvoltare evidentă a acestora, de la un an școlar la altul. Cei
mai mulți dintre copiii cuprinși în astfel de programe provin din familii sărace, monoparentale, cu mulți copii sau cu un
nivel de educație scăzut.

Care sunt avantajele parcurgerii programelor educaționale de tip nonformal?
Aceste avantaje decurg din înseși caracteristicile fundamentale ale programelor educaționale nonformale.

Astfel, o primă caracteristică importantă este utilitatea lor imediată în dezvoltarea personală a copilului. Activitățile
nonformale reprezintă alternative educaționale flexibile, centrate pe elev, menite să răspundă nevoilor specifice ale
acestuia și problemelor educaționale întâmpinate în mediul formal sau informal. Flexibilitatea se referă la posibilitatea
de adaptare a metodelor, tehnicilor, procedeelor, conținuturilor și chiar a obiectivelor stabilite inițial, în funcție de
reacția elevului la tipul de activitate, de gradul în care satisface interesele acestuia. O activitate nonformală trezește
interesul elevului atunci când abordează probleme de zi cu zi, semnificative pentru el și lumea vârstei lui. Întregul
proces se concentrează pe copil, prin ghidarea acestuia în învățare și antrenarea în activități dinamice care îi
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completează programul școlar zilnic, în funcție de nevoile și posibilitățile copilului, identificate anterior intrării acestu ia
în program.

Luând ca exemplu programul After school, putem enumera câteva aspecte relevante pentru contribuția acestuia
la dezvoltarea armonioasă a copilului: asigurarea condițiilor de masă, igienă, educație și relaxare/joc până la preluarea
copilului de către părinți; derularea activităților sub îndrumarea și supravegherea unui personal calificat – cadre
didactice sau instructori de activități extrașcolare; sprijin în rezolvarea temelor pentru acasă sau a sarcinilor de învățare
suplimentare (învățare remedială, consolidare, performanță). Alte influențe benefice asupra evol uției școlare a copiilor
au fost subliniate în studii realizate în diverse țări care au adoptat astfel de programe, cele mai relevante fiind
îmbunătățirea rezultatelor la învățătură, creșterea ratei de participare la activitatea didactică desfășurată la cl asă,
scăderea absenteismului și, implicit, creșterea ratei de absolvire, egalizarea șanselor de a beneficia de oportunitatea de
explorare a unor domenii de interes altfel greu accesibile pentru copiii provenind din medii dezavantajate.

Combinații echilibrate de suport academic, activități recreative, sport și experiențe culturale variate, care
completează programul de școală, organizate înainte sau după programul de școală, inclusiv în vacanțele școlare,
programele educaționale de tip nonformal au un important impact pozitiv asupra unor componente esențiale ale
personalității copilului, precum motivația pentru învățare, asumarea unor răspunderi, gândirea critică, încrederea în sine,
cooperarea cu colegii, rezolvarea de probleme, dezvoltare fizică armonioasă, orientarea profesională etc.

Toate aceste avantaje se constituie în argumente pentru susținerea necesității de conștientizare a caracterului
complementar al celor două forme ale educației – educația formală și educația nonformală, în scopul identificării și
implementării cât mai multor proiecte educaționale de intersectare sau de folosire comună a acestora, pentru
îmbunătățirea condițiilor de educație oferite fiecărui copil, în beneficiul copilului pentru prezent și al societății pentru
viitorul apropiat.
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Dezvoltarea stimei de sine... și prin activitățile extrașcolare

profesor învăţământ primar Rodica Leonte
Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Bacău

,,A face un proiect și a-l duce la îndeplinire sunt două lucruri deosebite, și dovada o avem în faptul că e mai
ușor să făurești un vis, dar e mai greu să-l realizezi”.

(Les travailleurs de la mer)
Obiectivul central al școlii actuale este acela de a forma personalități libere, capabile să se integreze fără

dificultăți prea mari într-o societate aflată în profunde și rapide transformri economice, politice, sociale și culturale.
Preocupările pentru formarea și devenirea individului spre esența condiției umane au reprezentat întotd eauna

un efort special al societății. Interesul pentru instrucție și educație a fost prezent în toate timpurile și societățile, ca o
necesitate de rangul întâi. Despre importanța educației, Platon spunea: ,,Dacă omul n-a primit decât o educație
defectuoasă sau rea, el devine cel mai îngrozitor animal pe care l-a produs pământul. De aceea legiuitorul trebuie
să facă din educația copiilor prima și cea mai serioasă din preocupările sale.”

Educând, ne propunem formarea unor oameni cu virtuți caracteristice perioadei istorice, căci ,,a educa” –
înseamnă ,,a conduce” deci a îndruma într-un scop anumit – a conduce undeva nu e de ajuns: destinația educației este
ADEVĂRUL, BINELE, FRUMOSUL (valori umane perene).

Idealul educațional al școlii românești este întemeiat pe tradițiile umaniste, pe valorile democrației și pe
aspirațiile societății românești și contribuie la păstrarea identității naționale. De aceea, în vederea atingerii acestui ideal,
educația este concepută ca o rezultantă a acțiunii sistemice, interdi sciplinară. Educația trebuie să dezvolte copiilor
sentimente ca: respectul și stima față de sine, respectul față de semeni, convingerea că orice comportament își are
consecințele sale, rezistența la presiunile sociale (negative).

Demersurile educaționale, vizând dezvoltarea personalității elevilor, impun participarea activă, conștientă și
responsabilă a acestora la propria formare.

Educația se realizează prin acțiuni specifice. Unele dintre acestea se află în afara sistemului de învățământ, dar
este menit să atingă scopurile pedagogice identificabile. De aceea școala nu rămâne indiferentă față de marea bogăție de
forme de educație extrașcolară pe care se structurează comunicarea umană contemporană. În acest sens pot fi amintite
acțiuni, precum: proiecte educative, concursuri (muzică, desen, literatură, educație civică), serbările școlare, sărbătorirea
zilelor de naștere, vizitele, excursiile.

Consider excursia ca pe cea mai complexă formă de educație a elevilor, prin multitudinea de aspecte ale vieții –
istorice, sociale, geografice, culturale – pe care le înglobează.
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O excursie în natură îi ajută pe elevi să înțeleagă legătura care există între om și natură, între cunoștințele dobândite
la diferite discipline de studiu și lumea din afara școlii, dă posibilitatea elevilor de a se implica și organiza prin
investigare individuală sau de grup, autoconducându-și procesul de educație, îi pune în contact cu comunitatea și le
creează posibilitatea de a-și susține în mod public opiniile. Elevii au posibilitatea să se simtă în ipostaza de mici
cercetători ai realității; se simt responsabilizați, implicându-se cu plăcere, urmare a sfaturilor date; înțeleg semnificația
unor norme, dezvoltându-și gustul pentru descoperirea adevărurilor și legităților naturii din jurul lor, învață cum să
iubească și cum să respecte natura, în ansamblul ei.

Excursia reușește cel mai bine să dezvolte interesul elevilor, îmbogățindu-le orizontul de cunoaștere. Este o formă
de activitate cu caracter atractiv și mobilizator. Excursia este o modalitate deosebită de educație completă, fiindcă
permite o abordare interdisciplinară a conoștințelor.

Lucrările realizate pe baza materialelor adunate, compunerile, desenele, portofoliile, oferă posibilitatea unei
evaluări temeinice, observându-se progresele obținute de către elevi în procesul complex al formării și afirmării
personalității lor.

Optimizarea şi ameliorarea comportamentului pentru reuşita în viaţă depind în mod fundamental de imaginea pe
care şi-o face copilul despre el însuşi. Ca organizator al vieţii psihice, imaginea de sine reprezintă felul cum se percepe
individul, ce crede el despre sine, ce loc îşi atribuie în raport cu ceilalţi în diferite etape ale dezvoltării sale. Semnificativ
pentru imaginea de sine este caracterul adecvat sau neadecvat al reflectării pe care o presupune. Ea depinde de
capacitatea de autocunoaştere a individului, de nivelul dezvoltării intelectuale şi de experienţa acestuia. Dacă această
capacitate este formată şi dezvoltată corespunzător, atunci imaginea de sine va fi cât mai adecvată şi se va putea asigura
astfel o adaptare corespunzătoare la solicitările mediului.

În structura imaginii de sine intră două categorii de elemente: reprezentări corporal-dinamice şi reprezentări
asupra propriilor posibilităţi de acţiune.

Fiecare om asociază în mod inconştient imaginea despre sine cu un sentiment de satisfacţie sau insatisfacţie.
Foarte important pentru viaţa individului, pentru sănătatea sa psihică şi chiar biologică este ca acesta să se afle în acord
cu sine, să-şi accepte imaginea pe care şi-a făcut-o despre sine pentru a dobândi stima faţă de sine.

Stima de sine este o judecată despre noi înşine corelată cu respectul pe care ni-l purtăm în ciuda limitelor şi a
eşecurilor. Ea conferă individului încrederea de a acţiona fără teama excesivă de eşec şi de judecata altuia. Stima de sine
poate fi pozitivă (ne simţim bine în propria piele, facem faţă dificultăţilor existenţei) sau negativă (provoacă suferinţe şi
neplăceri).

Fericirea viitoare a copilului depinde de ceea ce simte el despre sine, fapt ce va determina succesul sau eşecul
în oricare din eforturile depuse în viaţă. Cercetările recente au demonstrat că atât copiii cât şi adulţii care se respectă se
vor descurca bine şi nu se vor „împiedica” sau nu vor „bâjbâi” prin viaţă.

Stima de sine poate avea un nivel mai ridicat sau mai scăzut în funcţie de satisfacerea a două mari trebuinţe:
• sentimentul de a fi iubit (a te simţi iubit înseamnă a fi apreciat, simpatizat, dorit, popular);
• sentimentul de a fi competent (a te simţi competent înseamnă a fi performant, înzestrat, abil etc).

Este important ca cele două aspecte să fie satisfăcute în egală măsură şi permanent pentru ca numai astfel
aşteptările individului să fie împlinite.

Un nivel scăzut al stimei de sine impune găsirea metodelor pentru a-l îmbunătăţi. În cazul în care copilul este
lăsat să trăiască prea mult timp cu o părere rea despre sine, atunci sarcina de a îndepărta aceste simţăminte va fi extrem
de dificilă.

Nivelul ridicat al stimei de sine reprezintă o garanţie a reuşitei şcolare deoarece într-o astfel de situaţie copilul
pune în joc comportamente mai adaptate: caută susţinerea celor din jur, are încredere în viitor, posedă capacităţi de
refacere în caz de eşec, are o atitudine mai activă faţă de realitate. O stimă de sine scăzută este asociată cu atitudini mai
puţin productive şi riscă să agraveze situaţia: fatalism, evitarea problemei, anticipări negative.

Totodată, reuşita şcolară este dependentă de modul în care şcoala foloseşte competiţia şi cooperarea. Un mediu
şcolar prin excelenţă competitiv va face ca aprecierea unui copil să se facă doar prin prisma performanţelor şcolare ceea
ce va genera apariţia sentimentului de inferioritate, iar rivalităţile dintre elevi vor contribui la apariţia atitudinilor de
neacceptare. Considerăm că un raport optim între cooperare şi competiţie este de natură să înlăture neajunsurile
menţionate.

Îndemnuri pentru cadrele didactice și părinţi:
 Fiţi apropiaţi şi disponibili oricând pentru copilul dumneavoastră, valorizaţi-l în mod realist.
 Susţineţi şi încurajaţi toate acţiunile copiilor dumneavoastră.
 Nu vă supraprotejaţi copiii, dacă veţi proceda în acest mod copiii dumneavoastră vor avea competenţe

limitate sau vor fi nepopulari printre ceilalţi, vor deveni victime ale unor îndoieli permanente cu privire la
capacitatea lor de a reuşi.

 Luaţi în serios îndoielile sau plângerile copilului atunci când face o evaluare despre sine însuşi. Acordaţi
suficient timp pentru a-l asculta înainte de a-l linişti şi evitaţi să minimalizaţi importanţa îngrijorărilor
sale. Înainte de a-l sfătui cum să procedeze este bine să-l lăsaţi să reflecteze şi asupra propriilor soluţii.

 Dăruiţi copilului dragostea de care are nevoie - „hrana afectivă” necesară, altfel îşi va forma convingerea
că nu este la înălţime, va avea o imagine de sine mediocră.
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 Iubiţi-vă copiii pentru că sunt ai dumneavoastră, chiar dacă nu sunteţi de acord cu tot ceea ce fac. Când se
simte iubit astfel el simte că aparţine cuiva, că este nevoie de el, că este respectat, iar aceste sentimente îl
vor ajuta să devină o persoană serioasă şi matură.

 Proiectele pe care le faceţi pentru copilul/elevul dumneavoastră trebuie să poată fi realizate de către
acesta şi să ţină cont şi de dorinţele lui; dacă nu vor putea fi realizate, copilul va deveni victima
incapacităţii sale de a împlini dorinţele dumneavoastră ca părinţi/cadre didactice, se va teme să nu vă
dezamăgească. Această situaţie poate genera o neîncredere în capacităţile personale care creează
dependenţă de alţii (în relaţiile cu ceilalţi se va limita la rolul de succesor, va iniţia şi va realiza mai greu
proiecte personale, va călca doar pe drumuri deja explorate de alţii, se va teme de eşec, va avea aspiraţii
joase, chiar dacă sunt posibilităţi).

 Consideraţi că în vederea dezvoltării caracterului copilului dumneavoastră este necesar să-i spuneţi ceea
ce nu vă place la el. Greşiţi! Criticile transmit neacceptare şi favorizează formarea unei imagini negative
de sine care îl va afecta în modul cel mai distructiv şi vizibil.

 Nu judecaţi copilul numai după capacităţile intelectuale, dacă acestea sunt limitate. Evitaţi să-l
caracterizați pe copil numai prin ceea ce nu poate. Descoperiţi priceperile şi capacităţile copilului
dumneavoastră şi dezvoltaţi-le! În acest fel îşi va spori sentimentele valorii de sine, iar sentimentele de
împlinire dezvoltă stima de sine.

 Nu blamaţi în mod constant comportamentul copilului dumneavoastră („eşti rău, leneş, urât, prost,
obraznic, tâmpit, ridicol, neîndemânatic” etc)! Aceste cuvinte îl umilesc şi fac să micşoreze simţămintele
de valoare personală a copilului.

 Oferiţi copilului posibilitatea de a avea permanent mici succese cotidiene absolut necesare pentru
echilibrul psihologic.

 Prezentaţi copilului eşecul ca pe o consecinţă posibilă şi nu ca pe o catastrofă.
 Recompensați copilul atât pentru că a încercat cât şi pentru că a reuşit.
 Învăţați-l să tragă învăţăminte din dificultăţile sale şi nu-l sfătuiţi să nu mai acţioneze.
 Învăţaţi-l să-şi accepte eşecurile oferindu-i acest exemplu!
Atât cadrele didactice cât și părinții trebuie să-i îndrume cu competență pe copii, tact și răbdare pe drumul

sinuos al cunoașterii, încurajându-i și ajutându-i să depășească greutățile prin efort propriu.

Bibliografie:
Howard Gardner, “Adevărul, frumosul și binele: noi valențe în educația secolului XXI”, Editura Sigma, București, 2012
Ionescu M. Radu, “Didactica modernă” - ediţia a II-a, revizuită, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004;
www.totuldespremame.ro

Activităţile outdoor- stimulent pentru dezvoltarea personală a copiilor mici

Inspector şcolar de specialitate, învăţământ preşcolar, judeţul Bacău
prof. Aurelia Piţu

Educaţia outdoor reprezintă un concept relativ nou în contextul educativ din România, însă o modalitate
clasică de organizare a activităţilor educative extracurriculare sau din cadrul proiectelor tematice derulate de către
cadrele didactice de la grupe în cadrul grădiniţei de copii, materializate sub forma excursiilor tematice, vizitelor,
drumeţiilor,  activităţilor din cadrul proiectelor educative privind ecologia, protecţia mediului, plimbări, concursuri.
Astfel, educaţia outdoor, prin activităţile specifice, oferă posibilitatea contactului direct cu natura sau cu un mediu non
formal, altfel decât clasa sau sala de grupă, promovând shimbarea atitudinii şi comportamentelor faţă de mediu corelat
cu puternica sursă de experienţe de învăţare. Acest tip de educaţie conţine majoritatea influenţelor educative, care au loc
înafara clasei, acestea sunt activităţi extradidactice sau prin activităţi opţionale sau facultative. Are un caracter mai puţin
formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile educative, care sunt plasate în cadrul acestui tip de educaţie, sunt
flexibile, şi vin în întîmpinarea diferitor interese, particular pentru fiecare persoană.

Implementarea educaţiei outdoor este în beneficiul facilitării procesului de învăţare al elevilor care întâmpină
dificultăţi în acest sens, stimulându-i, motivându-i prin însuşi cadrul în care se desfăşoară activitatea de învăţare. Un
copil va fi mult mai activ şi atent atunci când învaţă despre zăpadă, în zăpadă sau despre circuitul apei în natură, pe
malul apei.

Dezvolatea personală se realizează în cadrul educaţiei outdoor prin activiăţi competitive, pe echipe, bazate pe
colaborare, comunicare, urmărirea unui scop clar, conexiuni între colegi din aceeaşi grupă, din grupe diferite, din
grădiniţe diferite.

Obiectivele educaţiei outdoor sunt bazate în principal pe dezvoltarea abilităţilor socio- emoţionale,
îmunătăţirea muncii în echipă, îmunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere a unui grup, de
lider. Cadrul de lucru trebuie să fie stimulativ, relaxant în funcţie de situaţia de învăţare sau de problema identificată.
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Activităţile outdoor pot fi organizate ca ateliere independente de scurtă durată desfăşurate pe durata unei zile şi
care să imbine armonios solicitarea fizică cu relaxarea şi distracţia.

Majoritatea activităţilor în aer liber, în mijlocul naturii, pe apa sunt preferate de copii şi pentru că cei mici
învaţă cel mai bine atunci cand sunt scoşi din rutina zilnic - o ieşire de o zi le ofera posibilitatea unor noi experienţe ce
îi vor învăţa cum să ia decizii, experienţe cu care nu s-ar confrunta acasă sau la şcoală;  se vor intoarce din excursie cu
amintiri nepreţuite care le-au oferit posibilitatea de a-şi dezvolta noi abilităţi. Abilitatea de a lua decizii se învaţă prin
practică – în excursie sau drumeţie copiii invaţă şi pun în practică conceptul de a face cele mai bune alegeri, de a
rezolva problemele apărute şi mai ales de a lucra eficient în cadrul unei echipe;

Excursia tematică este una dintre ocaziile cele mai potrivite pentru consolidarea încrederii în sine – copiii sunt
implicaţi în experienţe inedite, în natură factor ce poate reprezenta un început în adoptarea unor obiceiuri de viaţă
sănătoase;

O excursie tematică din cadrul unui proiect ce promovează adoptarea unei atitudini pentru protecţia mediului
înconjurător, este programul ideal prin care cei mici pot invăţa să aprecieze şi să ocrotească natura prin intermediul unor
activităţi recreative.

Palatul Copiilor  la ora de educație nonformală

Director Palatul Copiilor Bacău
prof. Radu Ghiciuşcă

Educația nonformală  este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și motivante in contextul
unui aport suplimentar de abilități cîștigate ca urmare  a  unei libertăți de exprimare maxime. Educatia non -formală
înseamnă  puntea care se formează  intre cunoștințele predate de profesori și aplicarea lor. Activitățile educative  non-
formale  realizate  la Palatul Copiilor  elimină  stresul notelor puse în  catalog, rigoarea disciplinei impuse sau temele
obligatorii, înseamnând de fapt placerea de a cunoaște, de a  crea si de a se dezvolta.

Activitățile  extradidactice  adică  cercurile de discipline(culturale, tehnice, sportive, dansuri, muzica,
informatica, ziaristică, studii europene, design, educația  mediului ) însotesc formarea educațională a tinerilor și
reprezintă  una dintre variantele optime pentru petrecerea timpului liber, pentru susținerea plăcerii de a descoperi și de a
se  afirma .

Strategia de dezvoltare a activităţii educative  nonformale proiectată de Ministerul Educaţiei Nationale care
porneşte de la premiza că abordarea educaţională complementară formal – non-formal asigură plus valoarea sistemului
educaţional este și strategia instituției noastre. Se  valorifică în acest mod  rolul definitoriu pe care educaţia îl exercită în
pregătirea tuturor copiilor care vor deveni cetăţeni activi într-o societate  în continuă schimbare, contribuind totodată la
procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Programul National de Educatie  pentru Cetatenie Democratica isi propune printre alte obiective si
dezvoltarea curriculumului specific, complementar si adaptat pentru cadrul educativ extrascolar repezentat de Palatele
copiilor si Cluburile copiilor.

Palatele si Cluburile copiilor  sunt institutii  de instruire , formare , informare si educare  a copiilor in timpul
lor liber. Metodele si mijloacele de interactionare, munca si colaborare cu copiii si tinerii pot fi in cluburi, fata de
scoala, mult mai variate, elastice, libere, directe, stimuland , antrenand, atragand mai mult copiii spre teme si subiecte
importante  ale vietii sociale si politice, ale relatiilor interumane.

La Palatele si Cluburile copiilor, elevii si tinerii sunt in general atrasi de posibilitatea de a-si forma , cultiva,
dezvolta abilitatile sau pasiunile lor individuale. Cu toate acestea  cadrul instructiv-educativ  care se formeaza in fiecare
tip de activitate  determina o mult mai variata  gama de relatii umane,fata de tipul scolar. Aici intervine pasiunea
comuna a copiilor, care ii apropie pe copiii de varste diferite, intr-o colegialitate  si o prietenie mult mai stransa, cu
valente social-educative evidente.

Relatia elev-profesor  este mult  mai bine inchegata, comunicarea  implicând şi  o componenta afectiva.
Profesorul este si prieten si parinte, este mai apropiat de sufletul copiilor, castigand respectul si aprecierea  acestora  nu
prin catalog si note.

Aceste premize creeaza cadrul potrivit pentru introducerea cu succes  a elementelor de educatie sociala,
morala si civica necesare copilului si tanarului pentru viata.

Educatia nonformala cuprinde elemente de comunicare, morala, igienica, democratie, viata sociala si politica,
ecologie care pot fi mai usor abordate si acceptate intr-un asfel de colectiv. Prin urmare, in toate tipurile de activitati
(cultural-artistice, aplicative, tehnico-stiintifice, sportiv-turistice) pot si trebuie sa fie introduse elemente de educatie,
pentru a forma tinerii ca adevarati cetateni, pregatiti pentru viata sociala de tip european.

In contextul unor schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii, a
societăţii multiculturale şi a globalizării educatia nonformala realizata in institutia noastra urmăreşte îmbunătăţirea
calitativă a nivelului de educaţie ceea ce presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, prin
iniţierea de proiecte  în care sunt implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, diferiți parteneri educaţionali,
societatea civilă, mass-media şi comunitatea.
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Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă  extraşcolară
are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi
potenţialul lor. Contextele create de acest tip de educaţie sunt proiectele, manifestările culturale, sportive, aplicaţiile
tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare precum si  exersarea
competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.

Palatul Copiilor din Bacau are experienţă în domeniul activităţii educative extraşcolare de peste 50 de ani,
fiind o instituție specializată și având personal didactic calificat, cu competenţele necesare pentru evaluarea şi
valorificarea valenţelor educative  care derivă dintr-o problematică educativă diversă; este singura instituție care oferă
modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi gratuite,  organizate sistematic si  derulate, pe tot
parcursul anului.

Palatul  si Cluburile copiilor reprezintă  spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul
în care conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice
centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată particularităţile
specifice facilitează implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie,
deci participant activ.  Acordăm o importanţă deosebită  multiplicării experienţelor pozitive înregistrate în domeniul
activităţii educative  nonformale în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul
superior al copilului.

Deschiderea oferită de instituția noastră, rezultatele de excepţie ale copiilor la manifestări educative naţionale şi
internaţionale se justifică și prin  metodele  didactice neconvenţionale  folosite care se centrează  pe elev în
conformitate cu interesele acestuia  şi din perspectivele de dezvoltare ale societăţii.

Activitatile de educatie nonformala propuse de Palatul si Cluburile  copiilor se desfasoara in cercuri de
jurnalism, redactie/radio/tv, arta plastica, muzica populara, dans modern, teatru, cultura si civilizatie engleza, studii
europene, judo, handbal, design vestimentar, cenaclu literar, iconografie, protectia mediului, canto, muzica vocal-
instrumentala.

Tematica propusa de  profesorii-coordonatori ai cercurilor urmareste  o serie de obiective generale si
specifice, axate pe formarea individului in contextul social actual, cu competente si deprinderi care sa-i confere sanse
maxime de integrare in viata publica si profesionala.

Pentru îmbunătăţirea actului educaţional este imperios necesară  existenţa parteneriatului educaţional cu familia,
comunitatea, organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale , fără de care  Palatul Copiilor  n-ar fi racordat la
viata publica. Participând la activitățile noastre, copiii trec dincolo de copilărie, "regatul unde nimeni nu moare",
apropiindu-se cu respect de marile personalitati si de  momentele  istoriei universale.

Dragostea pentru frumos, sensibilitatea si talentul de afirmare , inventivitatea, cutezanta in gandire si
receptivitatea la nou, proprii copiilor,toate acestea fac ca educaţia non-formale sa fie  o  componentă esenţială a
învăţării permanente , redimensionând  „şcoala” ca o comunitate autentică, temporală și contextuală.

Proiectarea atelierelor ca forme de organizare interactive din perspectivă
formală şi nonformală

Mariana Marin – doctor în pedagogie,
conferenţiar universitar Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,

Republica Moldova

 Ce sunt atelierele?
Titlul Atelierelor ca şi forme de organizare a cursurilor, a lecţiilor, a activităţilor extracurriculare, în didactică

intervin cu sensul conotativ. Astfel, sensul primar fiind unul foarte cunoscut fiecărui vorbitor de limba română: Local
înzestrat cu uneltele sau mașinile necesare, în care se desfășoară o muncă meșteșugărească sau industrială organizată.
♦ Parte dintr-o întreprindere industrială în care se execută aceeași operație sau același produs. ♦ Totalitatea
muncitorilor care lucrează într-un atelier (1). 2. Încăpere sau grup de încăperi în care îşi desfășoară activitatea un
pictor sau un sculptor. ♦ Artiștii, elevii sau studenții care lucrează sub îndrumarea aceluiași maestru într-un atelier
(2).[4]

Activitatea de producere fiind dominantă, putem uşor să urmărim sensul acestuia în accepţiune didactică,
precum să justificăm denumirea de „atelier”, întrucât vizează activităţi concrete în care elevul se produce în calitatea sa
de contribuabil al propriei formări. Simulând „localul înzestrat cu uneltele sau mașinile necesare”, în care ceva anume
se produce, atelierul sugerează ideea unor schimbări la nivel de realizare a demersului didactic, într-o formă foarte
practică, astfel încât actul educativ să se desfăşoare, pe de o parte într-un mod netradiţional, diferit de lecţia clasică, pe
de altă parte - într-o formă foarte aproape cotidianului.

 Cât de noi sunt atelierele ca formă de organizare?
Vorba marelui poet Mihai Eminescu „toate-s vechi şi noi sunt toate”.  La fel şi atelierele, astăzi practicate „pe

nou” de către profesori, învăţători, îşi au un istoric al său  în alternativele educaţionale existente încă în secolele al
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XVIII-lea – a  XX-lea. Astfel, vom atesta forme ale atelierelor, în perioade diferite ale dezvoltării sistemelor
educaţionale. Lucrul în echipă, cooperarea sunt modalităţile de organizare prin care se desfăşoară un atelier.

Sistemul Bell-Lancaster sau monitorial care   a   fost   iniţiat   şi   practicat  în secolul XVIII-XIX de preotul
englez Andrew Bell (1753-1832), într-un orfelinat din India şi aplicat în Anglia de profesorul John Lancaster (1778-
1838). Principiul de bază al sistemului constă în faptul, că grupul de elevi este încredinţat unor monitori instruiţi
anterior de profesor. Monitori erau elevi din clasele mai mari, dar mai dotaţi.

Metoda Coussinet apare în Franţa, iniţiatorul acesteia fiind Roger Cousinet. Educaţia se realizează  prin
munca liberă a copilului, prin cooperare în cadrul unor grupuri de lucru, în care regulile de comportare exprimă chiar
cerinţele cooperării. Prezentată prima oară în lucrarea ,,Une methode de travail libre par groups’’ (1943).

Sistemului foaierelor socioeducative şi al claselor deschise a fost teoretizat şi pus în practică de pedagogul
francez Bernard Eliade. Clasa devine laborator pentru elevi. Lecţia clasică este înlocuită cu mese rotunde, concursuri,
jocuri dramatice, expoziţii etc. Elevii se iniţiază în tehnica documentării şi informării, confecţionează materiale
pedagogice, ţin discursuri. Spiritul democratic al organizării şcolii, contribuie la dezvoltarea iniţiativei, îndrăznelii şi a
creativităţii.

Programul sistemului Freinet, care a fost iniţiat de pedagogul francez Celestin Freinet (1881 - 1973 sprijină
cunoaşterea şi stimularea intereselor elevilor, antrenarea în activităţi practice, cum ar fi corespondenţa
şcolară/interşcolară, elaborarea materialelor folosite in activitatea de învăţare cu elevii, multiplicarea materialelor utile
pentru descoperire. Sistemul Freinet se bucură de existenţă şi azi în multe şcoli din Europa, iar activitatea de scriere care
îi este mai specifică ar putea constitui bun prilej pentru buna organizare a atelierelor de scriere.

Fiecare atelier, în mare parte foloseşte Brainstorming-ului, care constă în separarea intenţionată a actului
imaginaţiei de faza gândirii critice, obiective, raţionale. I s-a mai spus "The Big Yes" (Marele "Da"), întrucât în prima
fază se acceptă necondiţionat toate ideile. Metoda a fost elaborată în 1948 de Alex Osborn. Studiile comparative
efectuate în S.U.A. privind producţia de idei în grup şi cea individuală, cu şi fără amânarea criticii, au demonstrat că, în
cadrul creaţiei în grup, amânarea criticii determină o creştere cu peste 70% a ideilor utile în unitatea de timp, iar pentru
creaţia individuală o creştere de peste 90% [apud 5].

Variate forme ale atelierelor sunt prezentate în cadrul proiectului L.S.D.G.C. (Lectură   şi   Scriere   pentru
Dezvoltarea   Gândirii   Critice)   de   către colaboratorii Centrului Educaţional Pro Didactica - Tatiana Cartaleanu,
Elena Cartaleanu, Olga Cosovan, Nicolae Creţu În rezultatul proiectului s-a realizat un studiu de prelucrare, adaptare
pentru şcolile şi liceele din Republica Moldova a materialelor propuse de către  Institutul pentru o Societate Deschisă şi
a Consorţiumului pentru o Pedagogie Democratică, format din 3 instituţii reprezentative: 1) Asociaţia Internaţională de
Lectură, 350 mii de cadre didactice din peste 90 de ţări. 2) University of Northern Iowa, cea mai prestigioasă
universitate pedagogică din statul Iowa. 3) Hobart & William Smith College, Geneva, New-York, instituţie-lider în
domeniul instruirii pedagogilor. Conducătorii de bază ai proiectului sunt: Charles Temple, Jeannie L. Steele, Kurtis S.
Meredith.[6]

 Care este legătura dintre atelierele de azi şi alternativele educaţionale?
Urmărind exemplele de mai sus, care de fapt sunt nişte presupoziţii şi nişte deduceri factologice personale, putem

constata că acestea (atelierele precum şi sistemele alternative/programele de dezvoltare) au principii comune de
organizare, iar didactica actuală şi-a ales ceea este mai frumos, în sensul efectelor formative, dar şi a pledoariei pentru
educaţia centrată pe cel ce învaţă. Tabelul nr. 1 justifică într-un anumit mod ideile expuse mai sus.

Tabel nr. 1. Corelarea tipurilor de atelier cu elementele sistemelor alternative educaţionale

Când sunt utilizate atelierele?
Cadrele didactice care nu „se  tem” de spontaneităţi, care îşi doresc cu-adevărat elevi formaţi, activi în sensul

producerii personale utilizează atelierele ca un sistem propriu de predare. Clasa devine un laborator real, iar activitatea
de cooperare conduce către produse/finalităţi foarte clare, fiind exprimate în anumite lucruri/mijloace concrete: postere,
cărţi, pliante, compoziţii, planşe, gazete de perete etc. Lecţia poate deveni un atelier, fără ca să avem fobie de tipul
lecţiei. Activităţile de dobândire a cunoştinţelor cu succes pot avea forma unui atelier de cunoaştere, de explorare.
Activităţile extracurriculare sunt cele mai indicate în acest sens, or, învăţătorii care aleg un cerc, o oră opţională ar putea
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să se programeze din start către această formă de organizare, care conferă un spirit mai liberal, dar nu permisiv, cu
accente pe activitatea practică.

 Ce tipuri de ateliere deosebim?
Varietatea atelierelor este determinată de caracterul formativ al acestora, de dominanta acţională pe care

doreşte să şi-o desfăşoare profesorul.
Deosebim o serie de ateliere: de cercetare, de creaţie, de opinie, de scriere, de lectură, de discuţie. În acest

material ne vom opri asupra ultimelor trei tipuri de ateliere.
Un atelier de scriere va avea ca dominantă acţională - procesul de scriere. Explorarea textuală va viza

atelierul de lectură. Dezbaterea, controversa, discuţia se vor încadra într-un mod fericit în atelierul de discuţie.
 Ce este comun pentru fiecare tip de atelier?

În primul rând simularea, în sensul didactic al acesteia. Ce este, de fapt, pedagogia simulării? Să-1 cităm, în
acest sens, pe Debyser: "La simulation en formation est la reproduction â des fins d'apprentissage, des situations dans
lesquelles se trouvera réellement le sujet â l'issue de sa formation, situations dans lesquelles il devra utiliser la
compétence et les savoir-faire qu'il cherche â acquérir. Toute formation qui n'utilise pas la simulation fait apparaître,
par l'expérience, au sujet, ses besoins, ses lacunes et ses progrès, et par la motivera chez lui la quête d'informations
indispensables, l'autodiscipline nécessaire a des pratiques d'entrainement et â l'acquisition ou au perfectionnement des
habiletés ou des savoir-faire nécessaire pour de meilleures performances."3

Pentru atelierul de lectură „o problemă de viaţă, receptată ca univers literar creat este transformată, transpusă, cu
datele schimbate, într-un univers real, în care rezolvanţii ar putea spune personajele - sunt elevii înşişi.” [cf. 7]. O astfel
de problemă de viaţă, care-i solicită direct pe elevi în rezolvare, s-ar încadra în ceea ce Francis Debyser numeşte
„pedagogie de la simulation” [3], utilizată astăzi pe larg în cadrul atelierelor.

În cadrul atelierelor elevii pot simula că sunt eroii cărţilor citite, autorii de carte, editorii care produc cărţile. Pot
„sta de vorbă” virtual, desigur, cu designerul cărţii citite. Mai profundă situaţia ar fi ca elevii să-şi producă propria carte
şi să simuleze o lansare de carte, trăind astfel viaţa adevărată, reală, fără ca să se impună experimentului imaginativ.

Atelierul, pe bună dreptate, poate fin numit un produs al creativităţii, fiind un proces mental şi social care implică
generarea unor idei sau concepte noi, sau noi asocieri ale minţii creative între idei sau concepte existente. Este un
concept multidimensional şi se poate manifesta în multiple domenii. Aşadar, demersul atelierului, fiind bazat pe
creativitate, poate avea la bază modelul canonic al creativităţii, parcurgând fazele: generarea, conceptualizarea,
optimizarea, implementarea, definitivarea.

Parcurgerea itinerarului de la activitatea individuală la cea publică este o altă condiţie pentru desfăşurarea
atelierelor.

 Cum se desfăşoară un ATELIER DE LECTURĂ?
Într-o activitate bazată pe cunoaşterea prin lectură (e bine de precizat că nu se referă anumit la disciplina limba şi

literatura română, întrucât lectura este o activitate transdisciplinară), atelierul va avea determinativul „de lectură”. Una
din condiţiile atelierului de lectură este explorarea în demersul dat a suportului lectoral (textul literar, ştiinţific,
publicistic etc.) sub aspectul cunoaşterii generale, prin achiziţii de idei, sentimente, noţiuni, valori umane etc.
Algoritmul atelierului de lectură poate avea forma prezentată în tabelul nr. 2.

Lectura individuală Lectura publică

Generarea
Aleg lectura (carte, text literar, fragment etc.).
Aleg partenerul de lectură (după caz poate fi colegul de bancă,
profesorul, un alt coleg).
Motivez alegerea lecturii date.
Ascult sarcinile sau criteriile de apreciere pentru lectura dată.
Conceptualizarea
Realizez lectura, în condiţiile propuse (independent, în voce, în
parteneriat).
Lansez primele impresii, emoţii. Le înregistrez în fişa de
lectură.
Discut cu colegul / colegii / profesorul despre primele impresii.
Optimizarea
Stabilesc tipul lecturii. Conştientizez lectura după anumite
criterii: gen, specie, curent literar.
Clarific unele sensuri neclare, cu ajutorul dicţionarelor, a
profesorului, a partenerului de lectură.
Construiesc o schemă a ierarhizării personajelor (după
tipologie, statutul social, vârstă, preocupări, interese etc.)
Înregistrez (subliniez, extrag) expresii, idei, gânduri, sistemul
de imagini artistice.
Înregistrez ideile/mesajul în fişa de lectură.

Implementarea
Prezint cele citite: titlu, autor, editura, anul apariţiei.
Relatez impresiile generale.
Prezint situaţiile pe care le-am înregistrat drept fascinante.
Propun spre discuţie unele imprecizii, nedumeriri pe care le-
am avut pe parcursul lecturii.
Ascult ideile colegilor. Încerc să explic prin argumente din
lectură.
Ascult prezentările de lectură a colegilor mei.
Asociez lecturile colegilor cu cea realizată de mine.
Stabilesc asemănări, deosebiri.
Discut despre probleme apărute în timpul lecturii.
Definitivarea
Trag concluzii personale/de grup.
Realizez reuşita/nereuşita încadrării mele în atelierul de
lectură.
Apreciez lectura la final, în conformitate cu cerinţele
înaintate la începutul atelierului de lectură.
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Tabel nr. 2. Algoritmul atelierului de lectură

 Tehnici utilizate în cadrul atelierelor de lectură: Lectura predictivă, Lectura împotrivă, 5 idei importante, 3-
2-1, Jurnalul dublul, Agenda cu notiţe paralele, Agenda de lectură, Interviul în trei trepte, În căutarea autorului,
Presupunerea prin termeni, Mâna oarbă etc.

 Cum se desfăşoară un ATELIER DE SCRIERE?
În cadrul atelierelor are loc provocarea subiectului spre reconstruirea anumitor fenomenelor prezentate de

ceva/cineva spre reflectarea împreună cu sine, cu colegii sau cu profesorul. Cercetătoarea Tatiana Cartaleanu observă că
„un atelier de scriere, ca parte a strategiei de dezvoltare a gândirii critice, nu se axează pe reproducerea celor învăţate, ci
se realizează parcurgând calea de la scrierea personală spre scrierea publică, cu aplicarea tehnicilor adecvate de evocare,
de realizare a sensului şi de reflecţie.” [1]
Tabel nr. 3. Algoritmul atelierului de scriere

Scrierea individuală Scrierea publică

Generarea
 Care este pretextul scrierii?

 O maximă, o idee, o imagine, o imagine
artistică, un obiect, un vers, un fragment
de text, o audiţie etc.

 Ce voi avea să scriu?
 Un text, un vers, un enunţ, o frază, o

compunere etc.
 Ascult criteriile de apreciere a produsului scrierii.

Conceptualizarea
 Construiesc o bază de date: adun gânduri, cuvinte,

expresii.
 Lansez impresii generale, idei asociative.
 Construiesc un plan al scrierii.
 Construiesc enunţuri.
 Realizez un lanţ asociativ de idei între aceste

enunţuri.
 Apreciez cele scrise de mine, în conformitate cu

criteriile anunţate.
Optimizarea

 Realizez un feed-back individual, revizuiesc cele
scrise de mine.

 Mă consult cu colegul, ascult de sfaturile lui.
 Revizuiesc cele scrise, verific dacă produsul

scrierii corespunde cerinţelor de aranjare în spaţiul
propus.

 Apreciez cele scrise de mine, în conformitate cu
criteriile anunţate.

Implementarea
 Prezint cele scrise. Argumentez (dacă e

cazul) unele idei.
 Discut cu colegii, cu profesorul gândurile

scrise de mine.
 Ascult scrierile colegilor şi le confrunt cu

sarcina propusă iniţial.
 Apreciez cele scrise de mine, în

conformitate cu criteriile anunţate.
 Transcriu produsul scrierii de pe ciornă -

„pe curat”, cu anumite modificări realizate
după discuţiile colective (după caz)

Definitivarea
 Trag concluzii personale/de grup.
 Realizez reuşita/nereuşita scrierii.
 Apreciez produsul de scriere final, în

conformitate cu criteriile anunţate.

 Tehnici utilizate în cadrul atelierelor de scriere: Gândeşte-Perechi-Prezintă, interogarea multiprocesuală,
Scriere imaginativă, pix în pahar, argumente pe cartele, asocierile libere, Eseu de 10 minute, Graffiti,
Clustering / păienjeniş, Jurnalul reflexiv, Scrierea liberă, Cvintet / cinquain, Graficul T, Lanţuri asociative,
Diagrama Venn, 6 „De ce?”, Brainwriting, Diagrama cauzelor şi a efectelor, FRISCO, Analiza SWOT etc.

 Cum se desfăşoară un ATELIER DE DISCUŢIE?
Tabel nr. 3. Algoritmul atelierului de discuţie

Dezbaterea în grupul mic Dezbaterea la nivel de clasă
Generarea

 Ascult care este subiectul discuţiei.
 Repartizarea pe echipe (după caz).
 Aleg rolul meu în discuţia dată (după caz:

emiţător de idei, atacant de idei, mediator al
situaţiilor dificile în dezbatere, optimistul,
pesimistul etc.).

 Meditez independent, în timpul stabilit despre

Implementarea
 Prezentăm, pe rând,  argumentele fiecărei

echipe, în timpul propus de moderator.
 Discutăm la nivel de fiecare idee emisă de

grup, după un algoritm anume: suntem de
acord/contestăm, susţinem/nu susţinem,
apreciem/nu apreciem etc.

 Ascultăm provocarea de către moderator cu
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subiectul discuţiei.
Conceptualizarea

 Propun idei la nivel de grup.
 Ascult cu atenţie propunerile colegilor.
 Înregistrez anumite gânduri care îmi apar, fără

ca să întrerup colegii.

Optimizarea
 Analizez independent ideile emise de colegi şi

cer voie să mai propun şi alte soluţii.
 Nu exagerez cu multe idei sau cu oricare. Aleg

ideile cele mai relevante.
 Aduc argumente pe baza lecturilor sau anumitor

informaţii ştiinţifice.
 Compar ideile mele cu ale colegilor.

unele idei, argumente.
 Susţinem sau combatem anumite idei.
 Ne consultăm şi realizăm intervenţii aprobate

de moderator.
 Ne consultăm şi realizăm concluzii parţiale.

Definitivarea
 Procesez informaţia colectată.
 Ader la o anumită părere. Argumentez.
 Realizăm concluziile finale.
 Realizez reuşita/nereuşita încadrării mele în

procesul discuţiei.
 Apreciez necesitatea acestei discuţii în

formarea mea ca personalitate.

 Tehnici utilizate în cadrul atelierelor de discuţie: interogarea multiprocesuală, tehnica intra-actu, pix în
pahar, comerţul cu o problemă, controversa academică, discuţia ghidată, Brainstorming, Interogarea
încrucişată, Linia valorii, Cercetarea împărtăşită, Unul stă, ceilalţi circulă, Acvariul, Interviul în perechi,
Interviul, Focus-grup, Panelul, R. A. I. etc.

 În loc de concluzii.
Ca să nu cădem în ispita stereotipului, atelierul ar putea fi privit ca o accepţie netradiţională. Aşadar, utilizarea

acestora ar putea fi aplicată şi după principiul rarităţii, or, tot ce este rar reprezintă o valoare. Un atelier ar putea fi
aşteptat, propus şi organizat chiar de însăşi elevii. Proiectarea atelierelor ca forme de organizare interactive din
perspectivă acţional-axiologică obligă cadrului didactic la un demers creativ, astfel încât elevul să nu simtă oboseala şi
plictisul.

Referinţe bibliografice:
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Curriculum modernizat la limba şi literatura română, Chişinău, 2010.
Debyser F. La mort du manuel et le declin de l'illusion metodologic. în: La Français dans le Monde. oct-noiem,
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DEX on line. http://dexonline.ro/definitie/atelier.
Guţu V . , Pâslaru V I . , Grîu E., Drăguţan A. Tehnologii educaţionale. Ghid metodologic. Chişinău, 1998.
Parfene C. Literatura în şcoală E.U. "Al. Ioan Cuza"Iaşi, 1996
Temple Ch., Steele J.L.,Meredith K..S. Reading & Writing for critical thinking. Iniţiere în  metodologia L.S.D.G.C.-
supIiment al revistei "Didactica Pro...", nr.l, 2001.

Adio, clase primare!
Activitate extracurs

Baibarac Aliona,
învățătoare, grad didactic II,

Gimnaziul Pociumbeni, raionul Rîșcani satul Pociumbeni
Republica Moldova

Obiectivele activității:
Să memoreze și să recite expresiv;
Să manifeste respect și dragoste față de părinți, profesori, colegi;
Să-și dezvolte gustul estetic contemplînd frumusețea;
Să trăiască din plin și să prețuiască clipele copilăriei;
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Stimaţi părinţi,oaspeţi, dragii mei elevi !!!

Iată că a sosit şi acel moment important în viaţa voastră cînd a-ţi ajuns la finele celui de-al 4-lea an şcolar,
absolviţi ciclul primar. Cu această ocazie ne-am adunat aici pentru a organiza împreună ultima noastră lecţie deschisă.
Şi dacă-i lecţie hai s-o începem ca şi pe toate celelalte cu apelul ..........

Parcă mai ieri a-ţi venit toţi în clasa I  aduşi de mînuţe de mame, de bunici. Eraţi micuţi, gingaşi, sfioşi şi
curioşi la toate, acum vă văd mai mari,  mai frumoşi, mai deştepţi, mai cuminţi şi să ştiţi că sînt bucuroasă, dar totodată
îmi pare şi rău că ne despărţim. Uitîndu-mă acum la voi îmi vin în minte o mulţime de lucruri despre fiecare, care s-au
întîmplat în aceşti ani şi de care sînt sigură că ne vom aminti împreună pe parcursul anilor.

Pentru lecţia de astăzi însă mi-am stabilit următoarele obiective :
Să spunem ,, adio,, acestor  patru ani de scoală;
Să mulţumim părinţilor pentru că v-au dat viaţă, pentru că v-au crescut, pentru grija ce v-o poartă zi de zi;
Deoarece sîntem în ajunul zilei copilului să ne aducem cu toţii aminte de copilărie , trăind momente fericite ale

ei.

Motto:

,,Trăiască copilul din tine,
Cu vise în ziua de mîine.,,

Ce-mpodobită e întreaga clasă!
Avem o oră specială,mai aleasă
Ce o vom ţine minte fiecare,
E sărbătoarea clasei noastre
Şi-a doamnei noastre-nvăţătoare.

Dragi părinţi, bunici şi fraţi,
Iubiţii noştri invitaţi,
Noi pe voi v-am adunat
Ĩn această sală mare,
La a noastră sărbătoare !
V-am chemat să vă distraţi

Alături de noi să staţi,
Că noi azi sărbătorim
Patru ani de când ne ştim.
Dar iată c-au trecut grăbiţi,
Am fost voioşi, am fost şi trişti,
Am învăţat, ne-am şi jucat …
Dar a venit şi clipa-n care
Ne despărţim de doamna învţătoare.

Trecut-au 4 ani de-atunci
De cînd cu paşi mărunţi,
Ne-am prezentat în clasa-ntîi
Aduşi chiar de mînuţe.

Păşeam stîngaci, neîncrezători
Cu teamă de cei mari,
Căci erau mulţi şi toţi priveau
La noi voinici şi tari.

Acum e greu să spui “Adio!
Clase primare, bun rămas!”
La ce ne-a fost mai drag pe lume,
La anii ce-n urmă au rămas.

Acum  vreo  patru  ani, mai  tineti  minte?
Era  o  toamna  ca  o  crizantema
Cand  am  pasit  în  curtea școlii  noastre
Impodobita  ca  de  sarbatoare.
Ne-am  indreptat  in  grup  spre  noua clasa
Cu  inimi  de  pitic , dar  ochii  mari
Si  am  aflat  ca  din  copii

Am  ajuns  scolari.
Mi-amintesc de prima zi de şcoală
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Când în jur vedeam numai copii,
Toţi aveam ghiozdane şi caiete
Şi în suflet numai bucurii.
Liniştiţi, tăcuţi ca niciodată
Ĩmbrăcaţi frumos, ascultători
Priveam şcoala noastră cea frumoasă
Şi –aşteptam cu-nfrigurare primul clopoţel.

Parcă ieri am venit în clasa I
Prima zi de şcoală                                     Soare blând şi mare,
Amintire vie Planuri de şcolar,
Frunza mea de toamnă                                   Buna-nvăţătoare
Dulce, aurie !                                                  Şi-un abecedar…
Frunza mea de toamnă..                                 Timpul nu se-opreşte,
Drumul meu cu rost…                                    Curge ne-ncetat.
Prima zi de şcoală                                           Patru ani de şcoală
Parcă ieri a fost !                                             Azi am încheiat.

Patru ani cu nori şi soare
Lângă doamna învăţătoare !

CÎNTEC
1.4ni au trecut ca furtuna
Invăluind amintiri de copil
Ne despărţim de învăţătoare

Cu suflet naiv, inocent şi fragil.

Refren: Amintiri vor plînge zi de zi,
Pentru ani de care nu vor fi
Amintiri vor plînge nencetat
Pentru ani dii care ne despart.

2.Lacrimi ,zîmbete, dulci sentimente
Nevinovate capricii de dor
Le-mpărtăşim cu colegi şi prieteni

Şi cu al nostru învăţător.

PENTRU  PĂRINŢI
Şi cea dintâi silabă scrisă
Cuvântul ˝mama˝ îl forma,
Cuvine-se aici să mulţumim
Fiinţa dragă, neobosită

La mame şi bunici, fiinţe dragi,
Care alături la greu îmi era.
Care – au vegheat din prima zi de viaţă
Urcuşul nostru spre o înaltă treaptă.

Mamă scumpă, mamă sfîntă
Tie azi îţi mulţumesc
Sufletul meu azi îmi cîntă
Că-s copil, învăţ, trăiesc.

În orice împrejurare,
Părinţii sînt părinţi
Prea sufletul îi doare
Cînd nu sîntem cuminţi.
Se întristează foarte
Cînd mari uităm de ei
Şi n-au cu cine împarte
O vorbă singurei.

Să fim alături de părinţi
De chipul lor,de-a lor fuflare,

Căci alţii n-o să ai în veci,
Oricît ai vrea să ai de tare.
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De ce nu stim sa ne iubim parintii?
De ce nu stim copii cuminti sa fim?
Parintii nostri luminosi ca sfintii,
coboratori din dor si suferinte...
De ce nu stim, copii, sa-i pretuim?
Dea Domnul pace si dea Domnul ploaie,
auru-n spic sa fie cu noroc
si ramul, doldora de rod, sa se indoaie,
si niciodata sa traiti razboaie
cu toata lumea asta la un loc!

M-a crescut mama în poală
De la leagăn pîn la şcoală
Zile-ntregi şi nopţi de-a rîndul
Mi-a vegheat somnul şi gîndul.
M-a învăţat să gînguresc
Să spun ,,mama,, să zîmbesc
M-a învăţat apoi prin casă
Primii paşi pînă la masă
M-a învăţat ca să nu mint
M-a învăţat să nu m-alint
Să nu ştiu ce este frica
Toate m-anvăţat mămica
Mamă, bună, mamă dragă
Te-oi iubi o viaţă –ntreagă
Pentru tot ce mi-ai făcut
Pentru că tu m-ai crescut!

Mereu părinţii-mi voi iubi
Şi alături de ei mereu voi fi,
Căci patru ani cînd mi-a fost greu
Lîngă mine ei au fost mereu
Şi m-au înţeles, şi m-au ajutat,
Şi –n viaţă pe calea cea dreaptă
M-au îndrumat.

Azi din nou este momentul
Pentru tot să-ţi mulţumesc
Că exist că sînt pe lume, că trăiesc.

Le mulţumim părinţilor
Pentru grija ce ne-o poartă,
Pentru hrana sufletească,
Pentru nopţile nedormite
Vă aducem mari mulţumiri.
Vă dorim multă sănătate
Să ne fiţi şi-n viitor
Un mare sprigin şi ajutor.
Mama
Scumpa mea mămică,
Ce pot să-ţi doresc?
De-acum nu sînt mică
Şi îţi spun:,,Mulţumesc,,

Pentru toată grija ta
Eu te voi iubi mereu
Tu cu gingăşia ta
Vei trăi-n sufletul meu

Mîna ta m-a mîngîiat,
Ochii tăi m-au luminat,
Glasul tău m-a alinat,
Somnul tu mi l-ai vegheat

Dăruindu-mi tu alinuri,
Îmi zîmbeai duios
Pentru ale tale chinuri
Mulțunesc frumos.

Cîntec
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1.Examene am susţinut
Şi 4 ani au trecut
Dar şcoala rămîne în suflet cu tine
Şi viaţa ta tristă n-o fi.
2. Ne-aşteaptă o taină-nainte
Şi nu vom uita noi nicicînd
De învăţătoare, de clasa frumoasă
Ce ne va rămîne în gînd.

Întîi septembrie a fost mai ieri,
Intram aici un stol de porumbei,
Acum privesc la pozele din file
Ce repede-au trecut cei 4ani de zile.

Ne-amintim întotdeauna,
Cînd clopoţelul a sunat
Era acela primul sunet,
Care pe toţi ne-a adunat.
Dar uite că trecut-au anii
Trecut-au patru ani frumos
Şi-n amintire ne rămîne
Tot clopoţelul zgomotos.

Anii trec pe nesimţite
Noi din mici ne-am făcut mari
Din copii de grădiniţă
Am ajuns încet şcolari.

Pentru tot ce mi s-a dat,
Pentru primul meu caiet
Pentru toate inima
Îmi cîntă în piept.

Pentru-al vieţii alfabet
Pentru tot ce preţuiesc
Şcolii, mamei, ţării mele mulţumesc.

Adio,ani frumoşi şi dragi,
Adio vouă
Sînt un şcolar pornit
Pe o cărare nouă

Adio,nu vă uit nicicînd
Că voi mi-aţi dat
Primul creion, primul caiet adevărat.
Se-ncheie сel de-al patrulea an şcolar
Dar de ce zîmbeşti bătrîne calendar
Mi-e dragă clasa, cerul ei rotund
Şi vorba blîndă-a învăţătoarei aş vrea s-o mai ascult.

Învăţătoarea mea
E ca mama de frumoasă
Cu paşi moi de catifea
Intră zi de zi în clasă
Ea-învăţătoarea mea!
E ca mama de cuminte
Şi e dulce vorba sa

Tot cuvîntul i-l ţin minte
Că-i învăţătoarea mea.

E ca mama de  senină
Poartă-n ochi sclipiri de stea
E ca raza de lumină
Ea-învăţătoarea mea
Eu cu dînsa trec prin viaţă
Spre noi zări de peruzea
Şi ca mama-mi dă povaţă
Ea-învăţătoarea mea!

Noi vă numim eroi şi-avem dreptate
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Căci n-aţi plecat în ţări îndepărtate
Cum pleacă alţii după bogăţii
Ci aţi rămas aici, lîngă copii.

Simbolică vă e remunerarea
Dar în speranţa, că va fi mai mare
Pe timp frumos, pe ploi şi pe ninsori
Veniţi la şcoală-dragi învăţători.

Ducînd povara anilor în spate
Ne învăţaţi pe toţi să facem carte
Şi pentru firul cel de păr cărunt
Noi ne-nchinăm pîn-la pămînt.

Pe malul mării de ştiinţe
Ne-aţi fost colacul de salvare
Să-mi spuneţi blîndelor fiinţe:
De unde aţi luat răbdare?

Şi peste ani sunteţi cu noi
Şi vă vedem ades în vis
Am pus o floare pentru voi
În fiecare vers ce-i scis de noi.

CÎNTEC   (melodia cîntecului:„Drumurile noastre toate”)

1.Tot ce-a fost frumos în clasa noastră
Nu vom da uitării,
Ani şi luni, şi nopţi la rînd povară
Clipa despărţirii,
Ne vom aminti de învăţătoare
Numai cu iubire.
Draga noastră, prima învăţătoare,
Multă fericire.

Refren:
Noi n-o să uităm vreodată
Aceste clase primare
Şi de prima învăţătoare
Modestă şi cu răbdare.           Vă aducem mulţumire

Si multe flori parfumate
Cu miros de omenie

Altoit de dumneavoastră.
2.N-o să mai fim clase primare,

Chiar să vrem vreodată,
Dar vom păstra mereu în amintire
Lecţia predată.

N-a fost greu, dar nici n-a fost uşor,
Nu vom mai regreta,
Ne rămîne doar prietenia
Pe care-o vom păstra.

Adesea am simţit dojane,
Adesea şi-alinarea,
Dar toate-au fost cu gânduri bune
S-alunge supărarea.
Promitem că prin fapte
Urma-vom ne-ncetat
Poveţele-nţelepte
Ce dânsa ni le-a dat.
Iar azi când amintirile se-adună
Spre lume nouă zborul ne luăm
Făgăduim să-i împlinim povaţa
Şi sfaturile bune să-i urmăm.

Pe vreme rea,pe vreme bună
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Am petrecut atâtea împreună!
Şi oarecând de aţi lipsit
Ce mult atunci ne-am necăjit!
Că e uşoară truda noastră,
Doar sub privirea dumneavoastră.
Şi în dulapuri ferecate
Sunt toate poznele-ncuiate;
Le-aţi adunat ca pe mărgele,
Dar noi am învăţat din ele.

Ne explică cu răbdare
Ea probleme complicate
Exerciţii, ecuaţii
Rezolvăm şi situaţii:
Nu e pentru nătăfleţi,
Iar gramatica e grea

Căci conţine, vezi tu bine,
Predicate – mpiedicate,
Complemente încurcate.
Chiar prin somn visez ades
Substantive, mai ales,
Nu e glumă-n clasa-a patra
Ne aşteaptă grea-ncercare.
E severă-nvăţătoarea-
Scade nota la purtare.
Serioşi să fim, cuminţi
Cum ne-nvaţă şi părinţii,
Să fim absolvenţi voioşi,
Harnici şi sîrguincioşi.
Doamna – nvăţătoare vrem să fie
Mîndră de noi,măi frăţie.

Draga mea învăţătoare,
Raza mea strălucitoare,
Sfatul eu vi-l port cu mine:
Să fiu bună, să-nvăţ bine.
Şi în viaţă mai târziu,
De ruşine să nu fiu .
Când ne-aţi adus în prima zi de şcoală

Ea ne-a privit cu dragoste şi dor.
În ochii noştri emoţie şi sfială
În ochii ei gând bun spre viitor.

Stimată doamnă-nvăţătoare
Prin anii care o să zboare
Prin viaţa care-n iureş vine
Mereu ne vom gândi la tine.

Mereu blîndă şi duioasă,
Lucruri bune ne-nvăţat:
Să iubim a noastră clasă
Şi să fim disciplinaţi.

Patru  ani  la  inceput
Vietii  noaste  de  scolar
Au  trecut  usor  ca  vantul
Noi  ne-am  trezit  copii  mari.
In  primul  an  am  trecut
Prin  intreg  alfabetul
Cel  de-al  doilea  an  , mai  mare
Dar  si  mai  pretentios.

Si  pe-a  timpului  aripa
Trecut-au  anii  fara  sa  stim
Ca  va  veni  candva  clipa
Cand  trebuie  sa  ne  despartim.
Oriunde  ne  va  fi  norocul
Si  unde  soarta  ne  va  purta
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Nu  vom  uita  c-aici  e  locul
Unde-am  citit  intaiul A.

Mă închin în faţa ta
Stimate învăţător
Căci mi-e plină inima
De dragoste şi dor
Pe banca şcolii cât am fost
M-ai învăţat doar bine,
M-ai învăţat să am un rost
Să fiu un om pe lume

Ai fost înger păzitor
În drumul vieţii mele
Mi-ai făurit un viitor
Fără probleme grele.

Mă închin până la pământ
Şi vă mulţumesc mereu
Nu vă voi uita nicicând
Să uiţi e un lucru greu!

Vă amintiţi ziua de toamnă
Când taţi şi mame şi bunici
Ne-aţi condus pe poarta şcolii
Şi-apoi ne-aţi lăsat aici?
Am tăcut plini de emoţii
Deschideam atunci o carte
Azi povestea-am terminat-o
Şi ne ducem mai departe.

Semestrele-au trecut pe-aripa vremii
Şi anul,dragi colegi,a luat sfârşit
În clasa noastră băncile sunt goale
Şi zgomotele toate-au amuţit.
Patru ani de drum spre şcoală
Patru dalbe primăveri
Au trecut ca o părere
Au trecut parcă-a fost ieri.

La anu-n clasa cincea vom intra
Şi grijile vor deveni mai mari
Şi sigur uneori ne vom dori
În clasa a patra să mai fim şcolari.

CÎNTEC
De –nvăţat am învăţat
Clasa 4-am terminat
Vă mulţumim dragi profesori
Scumpii mei învaţători

Copilăria, e o dulce floare
Copilăria, zi de sărbătoare.

Ce de iute trece viaţa
Trece ca şi dimineaţa
Trece ca şi florile
Ca şi sărbatorile.

Si aşa a trecut timpul
Zi de zi şi ceas de ceas
Şi-am ajuns în ziua-n care
Să vă spunem bun rămas!

Bun rămas! Adio ,dragă şcoală!
Noi ne vom revedea
După-o vacanţă lungă
Când frunza va cădea.

Adio,dragi băncuţe
Şi dragă-nvăţătoare
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Ce-ncet ne-ai condus paşii
Pe drumul plin cu soare.

Adio,dragă carte
Până la toamnă doar
Când cu mai multă râvnă
Te vom îmbrăţişa iar.

A sosit şi clipa despărţirii,
Despărţirea de tot ce-i mai sfînt,        Patru ani de carte şi de joacă
Vai,ce repede-au trecut la rind.

Patru ani de şcoală
Uşor s-au strecurat,
Clasele primare
Acum le-am finisat

Patru ani în şcoala –aceasta
Multe am acumulat
Cunoştinţe şi deprinderi
Să mă port civilizat.
Învăţarăm cum să scriem
Învăţarăm să citim
Învăţarăm tot ce-i bine
Şi de rău să ne ferim.

Patru petale furate de vînt, patru mărgăritare aruncate în izvorul nesecat al cunoştinţelor.  Multe ne-aţi învăţat,multe
ne-aţi spus,dar şi noi avem multe a vă spune din inimă,din suflet.

Vă facem azi caldă urare,
Stimata noastră-nvăţatoare!
S-aveţi în anii ce-or veni
Noroc şi bucurii!
Să vă dea Domnul s-aveţi parte
De multă sănătate!
Să aveţi anii fericiţi
Şi prunci tot mai cuminţi!

Din toate gândurile ce ne leagă
Şi adunate floare lângă floare,
Buchet de iubire şi recunoştinţă-întreagă
La sărbătoarea clasei noastre
Vi-l oferim cu drag,
Doamnă-învăţătoare!

Bun  ramas  iubita-nvatatoare
Noi stim ca n-am fost dintre cei cuminti
Si dumneavoastra ne-ati fost mama    iubitoare

Si  pentru  asta  multumiri  fierbinti.
Respectul  si  urarea  noastra
Nascute-n  suflet  de  iubire
S-aveti  în  viata  dumneavoastra
Numai  noroc  si  fericire.

In   spate  mi-e  copilaria
Si  patru  clase  prinse-ntr-un  buchet
Si  patru  ani  de  zbor  de  randunica
Si  multe  calificative  bune  in   carnet.
Mai  suntem  mici  scolari , de-acuma  oare?
Noi  stim  ca  facem  azi  un  mare  pas
De  la  doamna  invatatoare
Luandu-ne  un  cald  si  bun  ramas.

Draga noastră învăţătoare,
La şcoală ne-aţi fost părinte:
Bine-am făcut – ne-aţi lăudat,
De-am greşit – ne-aţi corectat.

Răbdare aţi avut un car,



39

Dar n-a fost totul în zadar,
Perii cărunţi, acele cute
Şi toate vorbele durute.

Pe toate noi le-am provocat,
Dar n-o făceam intenţionat.
Ne-aţi modelat cu-atîta greu,
Noi vă vom mulţumi mereu.

Învăţătoarei
M-aţi învăţat să scriu şi să citesc,
Mi-aţi şters întîia pată de cerneală,
Iar mai tîrziu m-aţi pus să socotesc.
Vă amintiţi? În prima zi de ţcoală.

M-aţi învăţat nu numai alfabetul
Ci şi cum să mă port în viaţă,
Mi-aţi liniat la început caietul
M-aţi învăţat că mama doar răsfaţă.

Să uit acestea toate n-aş putea
Cum n-aş putea să uit căndva de mine,
De-aceea eu, cu drag, aş vrea
Să vă urez numai de bine.

Deci  ,,La mulţi ani,, iubită-învăţătoare
Şi tot сe , de acum, vă mai doriţi.
Iar peste ani, cînd vor suna recreaţia mare,
La cei din clasa mea să vă gîndiţi.

Dar iată că s-au dus cei patru ani
Şi dumneavoastră, ca învăţător,
Ne-aţi dăruit ceva ce nu se poate măsura în bani,
Dar ce se poate regăsi în viitor.

Şi pentru că acum ne despărţim,
De clasa noastră şi de dumneavoastră,
Noi, clasa a IV-a , dorim
Din suflet să vă mulţumim.

Pentru trudă şi răbdare,
Suflet bun, inimă mare,
Doamna noastră, Vă iubim.

La anii care azi se duc
Ne vom gîndi mereu
Copilărie ram de nuc
E vis numele tău
Copilărie ani frumoşi
Noi nu vă vom uita
Nu vom uita c-aţi fost frumoşi
Voi ani de catifea.

CÎNTECUL    ,,COPILĂRIA,,

1.Ce frumoasă e copilăria
Ca o pasăre-i copilăria
Zboară în tării ca ciocărlia
Cîntă de răsună codrul şi cămpia

2.Ca o frunză e copilăria
E ca fulgul sau ca păpădia
Luminează cu al ei zbor
Vecia clipelor.

REFREN:    Ce copilărie-avem
Ce nevinovaţi sîntem
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Harnici ca albinele
Şi miraţi ca florile.

Cuvăntul învățătoarei: Într-adevăr , copilăria e  frumoasă , e dimineaţa vieţii, chiar şi cei maturi îşi aduc aminte
de copilărie şi cred că fiecare din noi ar vrea să fie copil. Şi deoarece sîntem în ajunul ,,zilei copilului,, vă doresc din tot
sufletul să fiţi sănătoşi şi să aveţi copilărie fericită.

Tema pentru acasă.
La ieşirea din clasa noastră vă îndemn să luaţi cu voi  tot ce-i mai bun şi frumos,bagajul de cunoştinţe, poveţe,

să nu  mă uitaţi, să reveniţi, să vă iubiţi părinţii, să stimaţi profesorii care de acum încolo îi veţi avea mai mulţi, fie ca
viitorul vieţii să nu vă înspăimînte ci să vă aducă numai tărie, speranţe şi încredere în viitor!!!

Bibliografie:
Maria Adam, Măsuri educative pentru elevi, Nisporeni 1995;
V.Poenaru, Cartea serbărilor școlare, Editura Coresi, București 2004;
Nina Mîndru, Ghidul dirigintelui clasa a IV-a, Editura Cartier, 2010;
www.didactic.ro
www.ioutube.com

Niciodată, toamnă, n-ai fost mai frumoasă!

Coordonator: organizator Gimnaziul Şirăuţi,
Jocot Nina, grad didactic II

Gimnaziul Şirăuţi, raionul Briceni, Republica Moldova

Concurs de creaţie

Argument
„Din pomul verde şi frumos
Mai cade-o frunză, încă una...
Şi se aştern covor pufos-
Aşa e toamna- întotdeauna!

Şi păsări zi de zi se duc,
Şi vezi doar una cîte una... .
Precum o frunză-n vîrf de nuc-
Aşa e toamna –ntotdeauna!

Pe drum, pe case şi pe flori
Frumoase brume-şi pun cununa...
Se-ascunde soarele în nori-
Aşa e toamna-ntotdeauna.”
Scop
Afirmarea şi stimularea potenţialului artistic şi creativ al elevilor din învăţămîntul gimnazial şi primar din Gimnaziul
Şirăuţi.
Obiective

- cunoaşterea importanţei anotimpului toamna;
- dezvoltarea exprimării libere a ideilor, sentimentelor şi propriilor viziuni în spaţiul plastic;
- dezvoltarea imaginaţiei şi a încrederii în talentul lor;
- dezvoltarea şi stimularea creativităţii  copiilordin învăţămîntul primar şi gimnazial;
- realizarea expoziţiei cu lucrările participante la acest concurs.

Grupul ţintă
Elevii  şi cadrele didactice ciclul primar,elevii claselor gimnziale,diriginţii,prof. de ed. tehnologică,de ed. plastică.
Regulament de participare
1.Depunerea lucrărilor se va face pînă la 23 septembrie;
2.Concursul va avea următoarele secţiuni: compoziţii plastice, compoziţii din seminţe, compoziţii şi lucrări din roadele
anotimpului Toamna.Lucrările vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere,respectînd tematica concursului.
3.Se vor acorda diplome pentru premiile I,II,III şi menţiuni pentru fiecare clasă, pentru participant individual , care va
avea mai mult de 5 lucrări. Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
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Motto: „ Toamna este o a doua primăvară, în care fiecare frunză este o floare.” Albert Camus
Începe concursul Zîna Toamnei care este îmbrăcată cu o rochie argintie, cu un coş plin cu roade ce ne le

oferă anotimpul toamna, purtînd pe cap o pălărie  împodobită cu frunze şi flori de toamnă, valsînd sub fonul muzicii, pe
un covor aşternut cu frunze . Înconjurată de elevii claselor primare şi elevii claselor gimnaziale, îmbrăcaţi în haine
naţionale,care la rîndul lor au veni cu lucrări şi cu un recital poetic.

- Bun sosit drăguţă toamnă
Bun sosit la noi
Ne-a lipsit atîta vreme
Din grădini şi din zăvoi
Mere roşii, poamă coaptă
Milte ne-ai adus

- Nu uita bogată toamnă
Nucile îndeajuns
Merile sunt coapte acum
Strugurii sunt dulci şi buni
Dragă Toamnă îţi mulţumim
Te rugăm mai vino, vin.

- Toamnă, toamnă dintre vii
Nu credeam c-o să mai vii
Şi de-o vreme te aşteptăm
Stînd la uşă şi la geam
Şi credeam c-o să ne duci
Mere şi gutui şi nuci
Struguri dulci şi rozachii.

- Noi ştiam că vei veni
Să ne umpli zările
De toate culorile
Iar acum că ai venit
Dragă toamnă, Bun sosit!

- Toamnă, tu, ne aduci
Multe fructe dulci
Gutui, nuci şi mere
Struguri, prune, pere
Şi porumb de măcinat
La moara din sat!

- Toamna ţese-un covoraş
Pomii, goi, se întristează,
La verdeaţa lor visează
Toamna ţese colo jos
Din frunze covor frumos.
Eu încet, încet păşesc,
Teamă mi-e să nu-l strivesc,
Şi buchet de frunze-adun
În ierbar să mi le pun.

- Joacă razele de soare
Printre frunzele de nuc
Trece-un vîntuleţ şăgalnic
Şi le smulge şi se duc.
Şi se duc şi zboară-n cercuri
Frunze gaalbene , hazlii
Vîntuleţul le tot mînă
Spre frunzetul de prin vii.

- Nu e doar toamnă... e un basm.
A sosit toamna .Una cîte una şoptesc frunzele ruginii.
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A venit toamna... umiditate, frunzele cad sau îşi schimb culoarea se face mai frig... Ce va inspira venirea toamnei??
- Toamna poate avea atît de multe înţelesuri diferite. E anotimpul recoltei şi al ambundenţei, timpul în care facem
proviziile pentru iarna care va veni. E un moment de sărbătoare şi reuniune, un eveniment unic de imagini, sunete şi
mirosuri.
- Toamna înseamnă frunze colorate: roşu aprins, maro, portocaliu rumen, portocaliu pur, galben, galben moale, galben

luminos şi ruginiu.
- Anotimpul în care lumina pură, aerul mai dens şi rece încununat de bogăţia de culori dar şi de contrastul dominantei

galbene cu cerul albastru deschis, caracteristic lunilor de toamnă .
- Toamna e anotimpul ploilor, al copacilor care plîng în ritmul căderii frunzelor, al norilor şi păsărilor călătoare.
- Toamna e anotimpul îndrăgostiţilor şi al romanticilor. E anotimpul poeziilor rostite în şoaptă, al versurilor
tulburătoare. E anotimpul emoţiilor.
- Anotimp al belşugului dar şi bilanţului, al planurilor şi al optimismului, toamna este anotimpul cînd toate culorile

pămîntului se regăsesc în apusuri de soare, în frunzele copacilor, în petalele florilor, în ochii celui care priveşte frunzele
căzute.
Reflecţie

Concursul „Niciodată toamna n-a fost mai frumoasă” s-a desfăşurat conform regulamentului. Elevii au
participat cu mare entuziasm. Au fost efectuate lucrări plastice,lucrări artizanate la baza cărora au stat roadele toamnei,
compoziţii din seminţe. Lucrările au fost dirijate de către cadrele didactice. Acest concurs le-a dezvoltat la elevi
imaginaţia şi încrederea în talentul său, le-a dezvoltat exprimarea liberă a ideilor, sentimentelor şi propriei viziuni în
spaţiul creativ. Stimularea creativităţii elevilor s-a efectuat prin oferirea diplomelor. Diplomele au fost oferite pe clase şi
individual.

Lucrările cele mai creative au fost al elevelor din cl.VI-a Gorbuli Daniela şi  Dubală Ana cl. IV-a. Mai multă
fantezie şi imaginaţie s-a observat la lucrările: Darciuc Alexandru cl.IX-a, Moisa Andrei cl. VIII-A,Ţuţuc Gabriela
VIII-B, Hodacovschii Nicoleta cl. VI-a, Carlaşuc Daniela cl.II-a,Iurcov Cătălina cl.V-a,  Barbalat Onorina cl. V-a,
Novic Nicoleta cl.V-a, Minciuc Ciprian cl.III-a.
Clasele premiante:
Locul I – clasa a VIII-A, diriginte Minciuc Elena,GDD
Locul I- clasa a IV-a, diriginte Baiura Silvia, GDD
Locul II- clasa a VI- a, diriginte Jocot Nina, GDD
Locul II- clasa a II-a, diriginte Anischevici Marina, GDD
Locul III- clasa a VIII-B, diriginte Vacarciuc Emilia, GDD
Locul III- clasa a III-a, diriginte Darciuc Rodica, GDD
Menţiuni: Clasele VII-a, diriginte Strîmbu Lidia,GDD, clasa a IX-a, diriginte Ceban Rodica, GDD

Diplome la fel s-au oferit şi profesorilor de educaţie plastică Ursu Lidia, de educaţie tehnologică Jocot Nina,
GDD pentru participarea activă în dirijarea şi prezentarea expoziţiei.

Stop- violenţa ! « Violenţa naşte violenţă »

Activitate extrașcolară
Maria BODRUG, Lidia Prepeliță-VRABIE

Liceul Teoretic ,, I.Creangă”,  Ungheni, Republica Moldova

Să trăiești, Moldovă
Țara mea grădină-n floare
Cu o sută de petale,
Ca un soare în amiezi
Și să știi frumoasă ești
Ca o zînă din povești.

Să trăiești, Moldovă,
Casa noastră sfîntă,
Unde neamul plînge,
Unde neamul cîntă.

Unde pruncul crește
Și învață graiul,
Unde mai doinește
Fluierul și naiul.
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Să trăiești, Moldovă,
Și sătreci prin soarte,
Soarele cum trece
Soare peste moarte.

Ceartă fără temei

Vă povestesc, dragii mei,
Nici gînd să mă ţin de glume,
O ceartă fără temei
Între fructe şi legume.

De vină par fructele
Că nu prea îşi văd de treabă,
Iar acum legumele
Revoltate se întreabă:

“De ce pomii din livadă
Aşezaţi mai sus, pe coastă,
Vor să ştie şi să vadă
Tot ce-i în grădina noastră?”

legumele:
- Dintre pomii din livadă,
Numai perii mălăieţi
Vor tot timpul să ne vadă
Şi sunt foarte indiscreţi.

pomii din livadă:
- Vă vorbim de la-nălţime
Şi am vrea să ţineţi cont
Voi sunteţi biete legume
Lipsite de orizont.

gogoşarul:
- N-o să mai fiţi certăreţi
Cînd va bate tare vântul
Şi-o să faceţi, vreţi nu vreţi,
Cunoştinţă cu pămîntul.

prunele:
- Gogoşarul, fără frică,
Cred că-l ştie lumea toată,
Spune câte-o minciunică
Dar dintr-aia gogo…nată.

ceapa:
- Prune, din livada toată,
Doar o vorbă vă mai spun:
O să clocotiţi îndată
În ceaunul de magiun.

merele:
- Te crezi foarte elegantă
Purtînd fel de fel de rochii
Dar nu te iubeşte nimeni
Căci la toţi ne iriţi ochii.

cireşele:
- Suntem cele mai gustoase
Şi dacă suntem perechi,
Unele, mai norocoase,
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Ajungem cercei pe la urechi.

castravetele:
- Cireşelor, cum să faceţi
Să nu adormiţi pe lauri?
Voi, îndată ce vă coaceţi,
Veţi fi hrană pentru grauri.

perele:
- Castravetele vrea să ne convingă
Că-i vesel şi bun de gură,
El nu ştie c-o s-ajungă
În borcan o... acritură.

roşiile:
- Nu mai e plină de haz
Para dulce, mălăiaţă...
Imediat dă de necaz,
Cade ca o nătăfleaţă.

nucile:
- Sunteţi prea îmbujorate
Şi nu vă mai ţin isonul,
Voi, cu-atîta răutate,
O să acriţi tot bulionul.

pătlăgica:
- Binee!... zice pătlăgica,
Vreau ca lumea să o ştie:
Nu mă caracterizează frica
Mă-nroşesc doar de furie.

piersica:
- Cît despre ardeiul gras
Eu vă spun, de n-aţi ştiut,
Că mereu e în impas:
“El va fi sau nu umplut?”

povestitorul:
Doar dovleacul bosumflat
Se întreabă aşa în glumă
Şi încă nu a aflat:
“El e fruct sau e legumă?”

La orice întâmplare să-ţi arăţi virtutea  ta, nu răutatea ta. Iordache Golescu
Mai mult decât oricine ruşinează-te de  tine însuţi. Grecia Antică
Fapta ta cea bună e aceea de care ţi-ai  adus aminte mai puţin.   N. Iorga
Violenţa este ultimul refugiu al  incompetenţei.        Isac Asimov
Scenetă
F- Am plecat la grădiniță,
Sunt frumoasă, am cosiță
Și mi-a pus mămica mie,
Fructe și legume.
Și-o să le împart în grupă
Cu colegii mei.
(un grup de băieți  stau grămadă și dau cu piciorul în pietre)

B-Vai ce fată urîtă
Scarmanată, deocheată.
-Ei puștoaico, ce ai în coș.
F-fructe , legume.( voce tremurîndă)
B-Dăle-ncoace nu mai sta,



45

B-Altfel pumnul v-a ști de ea.( se rîd în hohote)
F-Voi fructe și legume
Ce acasă v-ați certat
Mîncate veți fi acuma
De acest rău băiat.
Dar totuși am să mă strădui
De ei acum să scap
La grădiniță să ajungem
Cu prietenii mei buni să vă împart.
B-( băieții fură coșul, o împing, îi dau cu piciorul și fug. Fata plînge )
Î-Ce-i copilă , ce-ai pățit
De ce plîngi așa amar
Dă mînuța, să te ridic.
Lacrima s-o ștergem de pe obraz.
F-O viață-ntreagă îți voi purta povața
Și dragostea nespusă de cuvînt.
Ne-ndrumi mereu pe-o cale dreaptă-n viață
Model de cinste, tu, o, învățător blînd.
Ducînd povara anilor în spate
Ne învățați pe toți să facem carte
Și pentru firul cel de păr cărunt
Noi ne-nchinăm pîn-la pămînt

Corp astral
Ca sfinţii pe catapeteasmă
Cu fruntea aureolată
E frunza, floarea cea mireasmă
De aură înconjurată
Chiar bietelor vieţuitoare,
O libelulă sau o floare,
De li se rupe o sepală,
O aripă sau o petală,
Conturul lor fin, dantelat
Rămîne nemodificat.
Făptura noastră gânditoare
Neînţeleasă de oricare,
Cu trup şi suflet sfîrtecat
De violenţă, de păcat,
În aura ei colorată
Aşteaptă dreapta judecată.

Violenţa generează de obicei violenţă.   Eschil
Violenţa este arma celor slabi.
Ursul păcălit de vulpe
(după povestea cu același titlu, de Ion Creangă)

Ia, a fost cândva o vulpe,
Ce în cale i-a ieşit
Unui biet drumeț cu peşte,
Ce-a crezut-o c-a "murit"...

El a pus-o în căruţă
Şi, cînd carul scârţîia,
Vulpea, lacomă şi hoaţă,
Peştele-n urmă-l zvîrlea.

Apoi - hop! - sări şi dînsa,
Strîngînd peştele din drum,
Ducîndu-l la vizuină...
Ce mănâncă ea acum?
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Ursul..., morrr, pofteşte peşte,
Dar îşi pune pofta-n cui -
Vulpiţa nu dăruieşte
Din ce prins-a, nimănui!

- Du-te, du-te pîn' la baltă,
Și-ai să prinzi cu coada ta
Mult mai mult peşte deodată,
Decît ai putea mînca!

Ursul crede, vai, sărmanul;
Coada-n baltă şi-a băgat,
L-a prins gerul, îngheţîndu-l,
Pînă când s-a săturat.

Apoi trage, trage ursul,
Fără coadă rămânînd,
Nici vreun peşte - de tot plânsul
Este bietul urs flămînd.
(Ursul)
Mor, mor ! Vai, mă doare! Ce să fac acuma oare!
Uite vin cumătră vulpe.Mor! Mor!
-Mi s-a rupt coada cea frumoasă! Unde-i peștele ce mi l-ai promis?
(Vulpea) S-a rupt din vina ta, cumetre! Ai fost prea lacom! Hi! Hi! Hi!
(Ursul)M-ai păcălit, și-o să te bat pînă o să strigi și tu ca mine: au! Aoăleu! (ursul trage)
(Vulpea) Trage , nătărăule, că tragi de copac! (ursul trage)
Văleu, cumetre, nu trage, că-mi rupi piciorul! Hi! Hi! Hi!

Prezentator II:
Fata moșului muncea
Nici un pic nu se-odihnea.
Frumoasă, bună din fire,
n-avea parte de iubire.
Însă cea mai alintată,
Era doar a babii fată,
Cea mai rea și mai urîtă,
Cu ochii tot în oglindă.

(Prezentatorii se retrag)
Baba ( se ridică înfuriată cu mainile în șolduri și o ceartă pe fata moșului):

Fir-ai tu de puturoasă,
Ca nu faci nimic în casă!
Ba te-nvîrți, nu-ți termini treaba,
Pierzi mereu timpul degeaba,
Ești mereu răutăcioasă,
Să dispari din a mea casă!

Moșneagul
Babo, babo, nu fi rea,
N-o certa pe fata mea;
Nu vezi tu că ea muncește,
Spală, calcă și gătește?

Baba (scoasă din sărite)
Mai, moșnege, te-ai smintit?
N-ai auzit ce-am vorbit?
Eu nu pot s-o mai înghit
Că nu face mai nimic.
Spune-i să plece, să piară,
S-o alungi degraba-afară!

Fata moșneagului (cu blîndețe)
Nu mă mai certa, mamucă,
Eu nu mă feresc de muncă!
Nu mai vorbi de-alungare,
Să ma duc în lumea mare!
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Fata babei (indignată)
Leneșă și mincinoasă,
Tu să stai cu mine-n casă?!!
Să dispari din cas-acum
Și să nu-mi mai stai în drum!
Ești urîtă, mincinoasă,
Doar eu sunt cea mai frumoasă.

Mosneagul (deznădăjduit)
Nu pot să mă pun cu ele,
Că sunt aprige și rele.
Pleacă-n lume, fata mea,
Dumnezeu te-o ajuta!
Vreau sa-ți dau un sfat acum:
Cînd pornești pe un nou drum
Bună fii, oriun-te-ai duce,
Harnică, cu vorba dulce!

Fata moșneagului (suspinînd)
De bine m-ai învățat,
Și-am să urmez al tău sfat.
Rămîi, tătucă, cu bine,
O sa-mi fie dor de tine!
Eu am mers prin țări străine.
Tată! Mii tare dor de tine.
Și ajut pe fiecare după cum mai învățat dumitale.
Trist îmi este , duc munci grele
Dar n-o fac pentru avere
Muncesc greu , mă istovesc,
C-a să pot și eu să trăiesc.

Cîntec
Refren  :  Nici o secundă nu mai stau
Lumea-i prea rea și nu mai vreau
Nici o speranță nu mai am
Sunt în lumea mea pe lîngă geam.

Strofa 1
CU zîmbetul șters de pe față
Mă lupt cu cei ce doar atacă în viață
In 2012 nimic nu s-a schimbat
Mereu auzi expresia"stai că te bat"
E modul de gîndire dar e defect
Provocărilor răspundele simpul și direct
Tot ce contează e modul cum vorbești
Cum știi un scandal din vorbe să-l liniștești
Oameni inconștienți voi nu vedeți
Majoritatea la violență recurgeți
Familia a fost la fel
Pustiul e crescut în cartier
Tot ce contează e să fi de fier
Un tată violent,un frate neatent
O mamă disperată,viața îi e tulburată
Un cuvînt în vînt naște interferențe
Toți recurg la violențe
Ce ar trebui să vezi și să aduni
E faptul că trebuie să fim mai buni
Pentru orice să nu împărțim pumni
Hai să ne batem din cuvinte
Să vedem cine are puțină minte.
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Refren
Strofa 2
Mă aflu într-o lume plinpă de bătai
Nu știi există și alta ,cai
Să rezolvi totul prin violență
Soluție nefastă ce creează dependență
Pe stradă în școală, oriunde ești auzi
Oamenii ce sunt prea cruzi
La pasul vieții neatenți
Timpul zboară dar înveți
Pe stradă în casă la liceu
Violența întîlnim mereu
Alegerea mea nu pierd nimic
În jocul ei nu vreau să pic
Am avut și avem multe de spus
Vreau să văd violența cum a apus
Privesc în sus mă zbat e în zadar
Nu știm dar de sus avem un dar
N-avem habar îl aruncăm precum un zar
Într-o lumea ce conduce influența
Lupta strînsă EU VS. VIOLENȚA.
Refren

VIOLENȚA este orice acțiune prin care se produc vătămări corporale, tulburări emoționale și prin care unele
persoane se expun unor situații periculoase. Orice violență are ca rezultat consecințe emoționale negative. "Violenta, cu
toate manifestarile ei, o vedem, o auzim, o traim din ce in ce mai frecvent, iar statisticile publicate trag un real semnal
de alarma privind cresterea numarului si a consecintelor foarte grave", mentioneaza dr. Marcela Causneanu. Atunci
cand vine vorba de comunicarea in familie, agresivitatea se simte in tonalitate, in implicatia afectiva din cuvinte, asadar
ea nu este neaparat prezenta în ceea ce este spus, ci cum este spus. Există mai multe tipuri de violență: fizică,
emoțională.

Casa fiecăruia

Dragu mi-i în casa mea-
E frumos și cald în ea.
Să vedeți, chiar și furnica
Are casă, mititica,
și îi e la fel de dragă,
oricît ar fi ea de pribeagă;
să vedeți și un cocor
ar cuibul lui de dor,
numai dorul îi arată
drumul lung pînă la vatră...
Și doar cucul dintre toți
n-are casă, n-are-un colț-
crește în cuibar străin,
umple lumea de venin.
N-are frați , nu are casă...
Dragu mi-i să fiu acasă.

Copilul și furnica

Un copil din grupa mică
O întreabă pe furnică:
-Ce tot cari, tu, în spinare
Cît e ziulica de mare?
Nu ți-e greu nu obosești?
Stai puțin să te odihnești
-Of, nu pot, copile dragă,
Eu muncesc ziua întreagă,
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Car, adun în mușuroi
C-am copii mici... și-apoi
Ai și tu părinți ca mine,
Care muncesc pentru tine.
Ca să crești mare, sănătos,
Copil vesel și mintios.
Să le poți fi de-ajutor
Cînd vei crește mare, în viitor!

„Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralitătii sau care le-ar pune în primejdie
viața ori dezvoltarea normală sînt interzise.”

Gândăcelul de Elena Farago

Copil ca tine sunt și eu,
Și-mi place să mă joc și mie,
Și milă trebuie să-ți fie
De spaima și de plânsul meu!

De ce să vrei să mă omori?
Că am și eu părinți ca tine,
Și-ar plînge mama după mine,
Și-ar plînge bietele surori,

Și-ar plînge tata mult de tot
Căci am trăit abia trei zile,
Îndură-te de ei, copile,
Și lasă-mă, că nu mai pot!...

Așa plîngea un gândăcel
În pumnul ce-l strîngea să-l rupă
Și l-a deschis copilul după
Ce n-a mai fost nimic din el!

A încercat să-l mai învie
Suflîndu-i aripile-n vînt,
Dar a căzut în țărnă frînt
Și-nțepenit pentru vecie!...

Scîrbit de fapta ta cea rea
Degeaba plîngi, acum, copile,
Ci du-te-n casă-acum și zi-le
Părinților isprava ta.

Și zi-le că de-acum ai vrea
Să ocrotești cu bunătate,
În cale-ți, orice vietate,
Oricît de făr-de-nsemnătate
Și-oricît de mică ar fi ea!

Mai  mult  faci  cu  blândeţea  decât  cu   violenţa.   Jean De La Fontaine
Fiecare lucru are frumuseţea lui, dar nu  oricine o vede.  Confucius

Catelușul șchiop, de Elena Farago
Eu am numai trei picioare
Și de-abia mă mițc: top, top!
Rîd cînd mă-ntîlnesc copiii
Și mă cheamă "cutu șchiop".
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Frații mei ceilalți se joacă
Cu copii toți, dar eu
Nu pot alerga ca danșii,
Că sunt șchiop și cad mereu!

Și stau singur toată ziua
Și plîng mult cînd mă gîndesc
Că tot șchiop voi fi de-acuma
Și tot trist am să traiesc.

Și cînd mă gîndesc ce bine
M-aș juca și eu acum,
Și-aș lătra și eu din poartă
La copii de pe drum!...

Cît sunt de frumoși copiii
Cei cuminți și cît de mult
Mi-ar plăcea să stau cu dînșii,
Să mă joc și să-i ascult!

Dar copiii răi la suflet
Sunt urîți, precum e-acel
Care m-a șchiopat pe mine,
Și nu-i pot iubi de fel...

M-a lovit din răutate
Cu o piatră în picior,
Și-am zăcut și-am plîns atîta,
De credeam ca am să mor...

Acum vine și-mi dă zahăr
Și ar vrea să-mi fie bun
Și-aș putea să-l mușc odată
De picior, să mă răzbun.

Dar il las așa, să vadă
Răul, că un biet cățel
Are inima mai bună
Decît a avut-o el.

Două istorii

Alexandra și Ionel sînt doi copii de vîrsta ta. Ei au mulți prieteni și le place să meargă la școală. În timpul
liber, copiii se șoacă în curte, frecventează cercul de dans modern sau citesc cărți interesante. După lecții și după ce
și-au făcut temele, Alexandra și Ionel îș ajută părinții la spălatul vaselor, servitul mesei, sau repararea unor obiecte
casnice. Împreună, ei au grișă de 6 iepurași micuți: copii le curăță cuștile, îi hrănesc. Părinții lor înțeleg că școala
este prioritate pentru copii și că ei trebuie să aibă timp și de șoacă.

Vasilică și Lenuța sînt colegii Alexandra și a lui Ionel. Părinții lor nu au un loc stabil și le este dificil să le
cumpere copiilor haine, încălțăminte, mîncare,cărți și rechizite școlare. Deseori, Vasilică merge cu tatăl său să
muncească la construcții. Toată ziua el cară cărămizi grele, căldări mari cu mortar sau nisip. Seara nu-și poate
îndrepta spatele de3 durere. Bătăturile din palme îl frig ca niște cărbuni încinși. Lenuța muncește și ea: îngrijește de
copilul mic al vecinei. Într-o seară, Lenuța i-a spus fratelui său: „Vasilică, am obosit de atîta muncă...”.
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Munca copilului este orice activitate economică, desfășurată de copil, care-l privează de copilărie, de
potențialul și demnitatea sa și care îi dăunează dezvoltării fizice, psihologice și morale.Însă nu toate activitățile
economice în care participă copiii au efectnegativ. Există și unele munci ușoare, care contribuie la dezvoltarea ta.
Muncile ușoare nu dăunează sănătății tale și nu-ți pun viața în pericol. Ele nu-ți afectează frecvența școlară. Aceste
munci nu-ți răpesc din timpul destinat odihnei și distracției cu prietenii.

Munca copilului nu te pregătește pentru o muncă decentă în viitor. Educația este o investiție,  biletul pentru
alte oportunități în viață. Cu cît mai mult rămîi în școală, cu atît mai multe posibilități vei avea să obții o muncă bine
plătită.

Dacă  vrei să-ți ajuți părinții „alege școala” Ai putea să fii foarte mîndru că aduci ceva bani acasă și contribui
la bunăstarea familiei. Aceasta nu va dura mult, pentru că, abandonînd școala, îți reduci șansele de a satisface
necesitățile familiei și a copiilor tăi în viitor.

Bătaia părintească nu este o formă de disciplinare a copilului. Bătaia este o formă de violență împotriva
copilului. Bătaia lasă urme adînci în psihicul copilului, îi influențează comportamentul și personalitatea. Aceste
consecințe nu sunt cunoscute de mulți părinți.

De obicei, bătaia nu vine niciodată singură. Ea este însoțită de alte comportamente agresive: intimidare,
amenințare, abuz verbal, respingere, izolare. Toate aceste comportamente amplfică suferunța copilului. După ce a fost
bătut, copilul se simte: înjosit, umilit, neajutorat, neîndreptățit, neiubit de părinți, fără sprijin, nedorit.

Scenetă
B-Astăzi iar am primit zece
Pragul casei mă tem al trece.
T-Dă agenda, vino-n coa
Biciul în cui te aștepta
B-Stai tătucă nu mai da
Că mă doare și pe mine inima
Haine rupte , vînătăi,
Multe întrebări îmi vor pune colegii mei.
De fiecare dată le spun,
Că am căzut. Eram somnambul.
N-am fost atent. M-am împiedicat.
De pe scări am lunecat.

Dar să știi m-am săturat
De acasă voi pleca.
Hai mămică-n lumea mare
Să găsim o alinare
Că de nu rău vom sfîrși,
Viață bună nu vom mai găsi.
Numai violență și bătăi,
Nu mai pot trăi așa mămică-i.
Vreau să am și eu o casă
Cu bucate calde pe masă.
Vreau o casă primitoare
Caldă luminată, zîmbitoare
Să domnească prietenia
Între toți membrii familiei.
Din păcate cu regret,
Sora mea mai mică nu a înțeles corect

Și priviți ce se întîmplă...

F-Haide mănîncă ursulețule.
Haide mănîncă( jale)
Vezi ce-ai făcut(izbeste, trîntește)
Nu te uita urît la mine(îl lovește)
Tu mă asculți, ești surd(îl apucă de urechi , zgudură)
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Răspunde tîmpitule(îl izbește)
Uite ce mi-ai făcut, nu te iubesc.(îl pune într-o cutie)

B-Cu regret mă uit la ea
Dragi profesori încercați a o ajuta
Așa cum ați făcut cu mine
Și am înțeles ce-i bine.

Aparenţă

Gîndul, în eternul depărtării
Clipeşte zilnic, trist, doar în priviri
Şi nu-mi permite să te dau uitării,
Icoană transformată-n amintiri.

Ai fost un vis, dar astăzi – aparenţă,
Un trecător ce-mi naşte iar fiori,
Ce mă inundă-n gînd cu violenţă
Sau mă înalţă-n vise către nori.

Eşti tot ce am pe lume mai aproape...
A reuşit în fine, Dumnezeu,
Frumuseţea ta să o îngroape
În adâncul sufletului meu.

"Puterea n-are rost unde-i iubire ,
și nici taria unde-i umilința,
Blîndețea învinge orice împotrivire
Ca veselia orice suferinta."

Un copil bătut de părinți este un copil abuzat.
Copiii trebuie protejați de violență.
Copilul nu este proprietatea părinților.
Bătaia influențează comportamentul copilului.
Un copil abuzat poate deveni un adult violent
Intervenția Dvs. Poate salva vieți de copii
Copiii au nevoie de sprijinul profesorilor.
Semnalați fiecare caz de violență.
Ajutați copilul să se dezvolte într-un mediu non-violent.
Acționați eficient și în echipă :Copilul maltratat are nevoie de asistență complexă.
Medicul poate descoperi un copil abuzat în timpul controlului.
Profesorul poate observa, primul, urmele bătăii.
Asistentul social se va deplasa la domiciliul copilului.
Preotul va discuta cu familia abuzatoare.
Polițistul va intervieva copilul, împreună cu asistentul social.

Cîntec
Cît trăim pe acest pămînt
Să prețuim un lucru sfînt
Să prietenim cu bunătarea,
Nicidecum cu răutatea.
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Cît avem o țară sfîntă,
Violența nu ne-ncîntă
Cît părinții vii ne sînt
Ne vor iubi pe acest pămînt.

Cît luceafărul răsare
Și în cer e sărbătoare.
Și e pace pe pămînt-
Mai există ceva sfînt.

Cît luceafărul răsare
În casă e sărbătoare.
Părinții își iubesc copiii
De violențe nu se știe.

Cît avem un sat departe,
De prieteni ce ne desparte,
Mereu îi avem în gînd,
Și îi iubim pe acest pămînt.

Cădurea-ne-vor izvoare
Să păstrăm țara sub soare,
Să stimăm și să iubim ,
Și vom trăi pe acest pămînt.

Cuvîntul învățătorului:
Cînd viaţa nu-ţi este uşoară,
aminteşte-ţi mereu acest lucru...
Să ştii, în inima ta:
Că există oameni care nu te uită niciodată.
Că mereu întâlneşti un curcubeu după o furtună.
Să sărbătoreşti lucrurile minunate pe care le ai în tine.
Şi când soseşte dimineaţa, să ştii c-o poţi lua din nou de la-nceput.
Să-ţi aminteşti câte zâmbete pot umple o zi.
Să crezi că îngerul tău păzitor este o realitate.
Să-ţi faci timp pentru a aprecia viaţa şi timp pentru a împărtăşi frumuseţea ta spirituală.
Să vezi prezentul tău ca un dar, iar viitorul tău ca un dar şi mai mare.
Să adaugi o pagină aurită la jurnalul tău de fiecare zi
şi să schimbi în viaţă, încă de azi, dorinţa ta de fericire veşnică.
Şi să continui să semeni mereu seminţele viselor tale.
Pentru că dacă continui să crezi în ele, visele tale nu vor întârzia să înflorească în tine.

„Din popor luate şi la popor date”
Creaţia populară orală pentru copii

Activitate extracurriculară
Cechir Tatiana, grad didactic II,

Liceul Teoretic „M. Eminescu”s. Baimaclia, r. Cantemir, Republica Moldova
Obiective:

 Să sesizeze valorile etice şi morale evidente sau implicite cuprinse în speciile folclorice selectate.
 Să  cunoască  diferite  obiceiuri  şi tradiţii  româneşti , din zona în care locuiesc .
 Să cunoască şi să aplice regulile de organizare şi desfăşurare a manifestărilor folclorice şi a şezătorilor din

regiunea în care locuiesc.
 Să redea conţinutul unor creaţii literare folclorice aparţinând genului epic, în proză sau în versuri.
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 Să folosească teme / motive / construcţii / sintagme din operele populare în creaţii originale.

Forma de desfăşurare: şezătoare

Amenajarea sălii: Pe peretele din faţa sălii un covor moldovenesc. În colţ o laiţă cu lăicere, pernuţe. În celălat colţ –
machetul de gură de sobă, cu lemene arzânde.  Pe perete o icoană cu busuioc, prosop . Scăunelele aranjate în formă de
semicerc (există şi alte variante), învelite cu ţolişoare. Pe podea ţoale.

Costumaţia copiilor: fetele poartă ii cu fustiţe şi catrinţe, brâu roşu, pe cap basmale albe cu o floare la ureche. Băieţii
poartă cămaşă şi iţari albi, brâu roşu, pălărie cu floare.
Materiale necesare: o vitrină cu cărţi de poveşti, expoziţie de lucrări de artizanat. Pentru copii – lână, ghemuleţe de aţă,
porumb etc. Pe masă sânt aranjate fructiere cu fructe, dulciuri, un cob cu suc sau compot.

„Păstraţi horele şi cântul
Ele-mbogăţesc pământul!”

„Folclorul este oglinda sufletului unui popor”

DIN ISTORIC
Creaţia muzicală folclorică are câteva trăsături: colectivă, orală, anonimă.
Creaţia colectivă are modalitate de creare şi interpretare a muzicii populare. Fiecare lucrare folclorică

muzicală este o opreră muzicală a unui singur interpret sau a unui colectiv întreg, ce iau naştere în diferite condiţii de
viaţă, fie în timpul muncii, a odihnei, a călătoriei etc.

Creaţia populară orală constă în transmiterea pe cale orală din generaţie în generaţie a cântecelor, dansurilor
populare.

Cea din urmă este numită anonimă, deoarece numele autorului nu se cunoaşte. Transmiterea pe cale orală,
precum şi contribuţia colectivă în timpul creaţiei, are drept consecinţă caracter anonim.

Folclorul muzical moldovenesc datează cu secolul al IX-lea, prin frumuseţea baladei, doinelor, colindelor
de mai multe specii, jocurilor.

Cei mai vestiţi folclorişti contemporani sânt: Andrei Tamazlâcaru, Galina Pâslaru, Suzana Popescu, surorile
Osoianu ş.a.În zilele de azi cu succes evoluează Teatrul „Ion Creangă”, ansamblul folcloric „Ştefan Vodă”, ansamblul
etnofolcloric „Tălăncuţa”, „Ilinca” etc.

„Din popor luate şi la popor date”

FOLCLORUL COPIILOR
Folclorul muzical pentru copii s-a cristalizat în diferite forme şi genuri. Din leagăn, însoţit de cântec, îşi

formează universul său sonor, compus din dansuri, jocuri, numărători, formule pentru pornirea ploii sau chemarea
soarelui, despre lună, insecte, plante, vietăţi. De la început ele au o formulă simplă, alcătuite dintr-un sunet, două, trei...
Mulţi copii cunosc folclorul moldovenesc, necorespunzător vârstei lor, dar e de dorit ca copiii să cânte folclorul lor.

SCENARIUL
*Toţi copii se află în sală, aşezaţi pe scăunele şi fiecare lucrează câte ceva. Gazda intră în sală pe neobservate

şi începe a depăna amintiri din copilărie:
- Mi-am adus şi eu aminte cum mama, când eram mititică, se juca cu mine şi tot îmi zicea: Ţii-ţii (diminutivul

prenumelui), ţii-ţii!. Dar când am prins a merge, mama din urma mea: stai, stai, stai! Tare îmi mai plăcea când
venea tata acasă. Eu ţup! pe picioarele lui şi hu-u-u-ţa!

Huţa, huţa cu căruţa
Pân-la lelea Măriuţa!

...
A-amar mă mai supăram când tata nu vroia să mă  mai deie huţa. Şi atunci bunicuţa: Cine acolo-i supărată,
cine acolo-i mâniată? Fata mâcăi cea frumoasă, bombonica mâcăi, mititica mâcăi. Ei lasă, lasă, hai taci cu
mâca!
Mama, când vedea una ca asta, mă lua şi mă ducea la culcare şi apoi îmi cânta:

Nani-nani-nani-na
Dormi-adormi, fetiţa mea,
Că mama te-a legăna,
Pe obraji te-a săruta!

...
*Se interpretează cu copiii cântecul de leagăn „Pui de stea”.
* Intră în sală o fetiţă cu un cărucior, iar în cărucior o păpuşă. Îşi găseşte loc şi le spune celorlalţi:
-Vă rog să nu mă deranjaţi
Nu mă chemaţi, nu mă strigaţi
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Căci am de lucru serios:
Să mătur şi să spăl pe jos,
Să-mi calc un şorţ şi un şervet,
Să şterg vesela din bufet,
Să coc plăcinte fel de fel,
Să-mi culc păpuşa-n pătucel.
Şi cât păpuşa va dormi
Mă joc şi eu cu voi, copii!
*Se organizează jocul-dans „Căruţa”.
Copiii merg în cerc, luaţi de mâini, iar la mijloc trece un băiat şi cântă:
-Peste văi şi peste lunci
Trece o căruţă
Şi din toate fetele
Tu eşti  mai drăguţă.
Alege o fetiţă, o invită în centru, se iau de mâini şi dansează. Toţi se opresc şi încep să bată din palme, cântând :
-Asta-mi place, asta da,
Asta nu ţi-o dau ţia!
Acum în centru rămâne fetiţa şi cântă:
-Moşule, moşneagule,
Ia-mă şi pe mine
Ca-s-ajung mai repede
Colo-n sat la mine.
Alege un alt băiat, îl invită în centru, se iua de mâini şi dansează. Toţi se opresc şi încep să bată din palme, cântând :
-Ăsta-mi place, ăsta da,
Ăsta nu ţi-l dau ţia!
Jocul continuă cu încă cîţiva doritori.
*În timpul acesta „se trezeşte”păpuşa din cărucior. Fetiţă o ia în braţe şi îi spune:
-Hai să ne jucăm cu pălmuţele!
*Cântecul „Tăpuşele”. Fetiţa cântă sau recită, iar ceilalţi imită ecoul:
-Tăpuşele, tăpuşele,
Mititele, frumuşele,
Tăpăluţă-luţă
Mamei şi-a tătuţei
A-a-a-a!
Tăpuşele, tăpuşele,
Mititele, frumuşele ,
Veselia palmelor,
Bucuria mamelor.
Tăpăluţă-luţă
Mamei şi-a tătuţei
A-a-a-a!
-Mumoasa mamei, odoraşul mamei, gogoaşa mamei, m-m-m! (imită sărutul).
* Intră în discuţie o altă fetiţă.
-Dar cum îţi cheamă păpuşa?
-Eu o numesc Sănduţa.
-Tot timpul te ascultă?
-Nu chiar, dar când vreau s-o liniştesc, încep să-i spun poezii, ghicitori, cântece, poveşti.
-Dar noi ştim cântecelul „Păpuşa Sănduţa” şi vrem să-i cântăm păpuşii tale.
*Se interpretează cântecul „Păpuşa, păpuşa Sănduţa”
*Se aud bătăi în uşă. Intră Păcală şi Tândală. Păcală trage după el o prăjină. Intră în discuţie cu cei prezenţi.
-Bună ziua, copii! Am auzit că aţi organizat o şezătoare şi am venit şi noi în ospeţie. Dar nu să vă ajutăm la lucru, ci la
glume. Dar mai întâi să ne spuneţi cine suntem noi!
-Ştim! Sunteţi Păcală şi Tândală! Vă rugăm să luaţi parte cu noi şi să ne spuneţi cele mai interesante glume.
-Bine, ne-am înţeles! Batem palma!
*Păcală şi Tândală discută în doi.
-Măi Păcală, un-te duci?
-La Butuci!
-Ce să faci?
-Cozonaci!
-Cui să-i dai?
-Lui Mihai!
-Unde şade?
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-Peste drum!
-Cum îl cheamă?
-Nu ştiu cum!
-Drept spune lumea, măi Păcală, că ştii multe păcăleli, iată mai păcălit şi pe mine!
-Nu te nelinişti degeaba, Tândală, îmi place gluma. Ia spune-mi mai bine de unde eşti?
-Din satul cu oameni!
-Dar al cui eşti?
-Al mamei şi al tatei!
-Unde trăiţi?
-Acasă!
-Vedeţi, copii, ce prieten am eu? Nu ştie nimic, nici măcar cum îi cheamă pe părinţii lui, nici în ce sat trăieşte. Ia să
vedem, ştie măcar cum îi cheamă? Cum te cheamă?
-Solz de zeamă!
-Cum te strigă?
-Mămăligă!
-Cum te scrie?
-Ciocârlie!
*Păcală se adresează copiilor:
-Hei, dragii noştri, este bine la voi, dar am uitat celelalte păcăleli acasă. Trebuie să trag o fugă să le aduc.
-Măi Tândală, ia ţine prăjina aceasta până mă întorc eu cu sacul cu păcăleli!
*Tândală iese în centru şi ţine prăjina vertical. Păcală pleacă.Tândală discută cu copiii.
-Până se întoarce Păcală să vă spun nişte ghicitori, proverbe, numărători.
-Dar noi tot ştim de acestea, măi Tândală. Hai mai bine şi ne-om întrece!
*Se începe „duelul” între copii şi Tândală la zis ghicitori, proverbe, numărători.
*Se întoarce Păcală fără traistă. Un băiat din sală îi iese înainte şi vorbeşte cu el:
-Unde ţi-i sacul cu păcăleli?
-Ba-i cu mine. Ia uitaţi-vă cum ţine Tândală prăjina aceasta, nici măcar nu l-a ajuns capul să se aşeze pe scaun. Verdeţi
cum l-am păcălit şi pe dânsul şi pe voi! Ha –ha-ha!
-Eşti bun de glume, dar să vedem de eşti bun de limbă. Repetă după mine de trei ori fără greşeli:
Când la mine mingea vine

Poate badea bate bine!
*Păcală repetă şi face greşeli. Băiatul, care a iniţiat întrecerea la frământări de limbă, continuă să zică şi altele. În
concurs intră şi alţi doritori, precum şi Păcală, şi Tândală.
*Un alt băiat se adresează lui Păcală:
-Păcală, ia întoarce cuşma ta fermecată şi condu-ne  prin lumea poveştilor!
*Păcală întoarce cuşma şi în acest moment „răsare” Făt-Frumos, apoi Ileana-Cosânzeana.
-Bună ziua, copii! Aţi văzut cumva prietena mea? Ea este înaltă, are ochii mari şi frumoşi, cosiţe lungi. Poate a venit şi
ea la şezătoarea voastră!
-Sunt aici! Am venit să le ajut copiilor la împletit, căci mă pricep de minune, mama m-a învăţat. Vino şi tu lângă noi!
-Vin, dar mai întâi copiii să ne recunoască!
*Copiii strigă numele personajelor respective. În continuare se organizează jocul „Cine este ascuns sub pălărie?”,
„Recunoaşte povestea şi autorul”, „Cine spune cuvintele...”
*Se prezintă un fragment dintr-o poveste la alegere.
*O fetiţă povesteşte:
- Dar eu ştiu că demult tare oamenii din Moldova trăiau foarte greu. Ei munceau pe câmpuri cu sapa, coasa şi secera.
Roadele câmpului le adunau cu mâinile. Chiar şi copiii îndeplineau munci grele. Stăpâni erau cei bogaţi. Săracii
munceau din greu. Chiar şi cântecele de atunci, doinele, erau triste, fiindcă povesteau despre viaţa grea din trecut a
poporului. Ascultaţo o doină.
*Se interpretează o doină cunoscută de copii.
*Un alt băiat:
-Dar cine dintre voi a fost vreo dată la stâna cu oi să audă cât de frumos cântă ciobănaşul şi cât e de dulce caşul?
*Se interpretează oricare versiune a cântecului „Ciobănaşul”, acompaniată la fluer.
*Se ridică o fetiţă, îşi îndreaptă spatele şi zice:
-Of, tare am mai obosit stând pe loc! Vă invit la un dans popular!
*Se va interpreta dansul pentru copii „Drag mi-i jocul românesc” cu strigături.
*Un băiat propune:
-Eu cred că ar fi bine să organizăm şi un concurs de poezii, pe care le ştim cu toţii încă de când spuneam primele
cuvinte. De exemplu, eu ţin minte una:

Căţeluş cu părul creţ
Fură raţa din coteţ.

El se jură că n-o fură
Dar l-am prins cu raţa-n gură.
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*Se vor recitra şi alte poezii cunoscute de copii: Pisicuţa, Purceluşul, Curcanul, Păsărica, Ursulică etc.
*O fetiţă , ajutată şi de alţi copii, propune celorlalţi să asculte câteva informaţii despre obiceiurile şi tradiţiie populare
de primăvară
- O dată cu sosirea primăverii, oamenii spuneau mai multe semne populare. În prima zi de primăvară ei scoteau totul
afară la soare  şi spuneau de câteva ori: „Martu-n casă, iarna-afară!”
-Când apare prima brânduşă, primăvara devreme, îi iei rădăcina, o curăţi de coajă, o duci la gură şi zici: „O mănânc uşor
să-mi fie şi viaţa uşoară!”
-Când vedeau primii cocori îi numărau şi ziceau: „Sănătos m-aţi găsit, sănătos să mă lăsaţi!”
- Atunci, când mult timp nu venea ploaia, copii începeau s-o cheme:

Două beţe-ntr-o căldare
Las-să ploaie cât mai tare!

Vine ploaia pe la noi
Şi-o nrănim cu usturoi,
O hrănim cu miez de nucă
De la noi să nu se ducă!

Treci, ploaie călătoare,
Că te-ajunge soarele
Şi-ţi taie picioarele!

-Dar dacă soarele nu mai răsărea pe cer, copiii cântau:
Răsai, soare- frăţioare!
Răsai, soare, peste munţi!
Răsai, soare, peste curţi!

Şi peste cirezi de boi,
Şi peste turme de oi!

-Acel copil, care vedea primul luna nouă pe cer, începea să-i spună:
Lună, lună nouă,
Taie pâine-n două,
Şi ne dă şi nouă,
Ţie jumătate,
Nouă sănătate
Şi la vară bucate!

-Nu ne place şi când cerul e noros. Dar noi ştim să-i spunem:
Du-te, du-te, umbră!
Vino, vino, soare!

*Se ridică un băiat şi le spune celorlaţi:
- Cred că e timpul să sfârşim  şi să ne ducem pe la casele noastre, dar nu înainte de a întinde o horă veselă cu strigături.
Sunteţi de acord?
*Copiii fac o horă, iar în centru iese câte un băiat si strigă:
Foaie verde busuioc,
Zi-i o horă mai cu foc,
Zi-i o horă ca asear
Să iasă din mine par!
Am avut şi eu opinci
Şi le-am rupt, jucând aici,
Foaie verde de măr creţ
Hai la horă, măi băieţi!
Asta-i horă bătrânească
Cine-o ştie, s-o pornească,
Dar cine n-o ştie bine
S-o înveţe de la mine!

Nu te uita, lele hăi,
Că suntem prea mititei,
Dar suntem iuţi ca focul
Şi ne-adună-n horă jocul!
Frunzuliţă de harbuz
Hora noastră cât mai sus.
Cine joacă horele,
E frumos ca florile!
Cât e soarele de sus
Mai frumoase fete nu-s,
Fete mândre, frumuşele,
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Fuge badea după ele!
*Iese gazda şi le mulţumeşte copiilor:
-Vă mulţumesc, copii, că aţi putut veni la mine în ospeţie, să mai stăm la taifas, să ne mai amintim câte ceva care par a
fi uitate. Sunteţi harnici şi pricepuţi la joc şi la vorbă. Dar nu vreau să vă las cu mâna goală. Veniţi să vă dau câte ceva
din dulciuri, fructe. Vă mai aştept şi la iarna cealaltă, aici, lângă gura sobei, cu noi poezii, glume, dansuri. La revedere!

Nicolae FEDOREŢ, doctor-сonferențiar în  ştiinţele pedagogice,
expert internaţional, grad didactic superior, preşedintele Asociaţiei
Învățătorilor din regiunea Odessa, Ucraina

Ghenadie CEPURNOI, doctor în ştiinţele pedagogice, psiholog,
preşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltare Creativă “VARTO”,
conducător al Centrului de Tehnologii Educaţionale “Şcoala
Eidotehnicii”,Ucraina

ARGUMENTARE CONCEPTUALĂ
a Proiectului Internațional Sociopedagogic pilot “Şcoala secolului XXI: schimbări

în contextul dezvoltării societăţii informaţionale”
(Revista “Управління школою”, Nr.16-18, iunie 2013. Editura “Основа”, Harkov, Ucraina)

INTRODUCERE. Actualitatea proiectului.

În ultimii ani, în sistemul învăţământului peruniversitar din Ucraina şi alte ţări ale CSI s-au intensificat
contradicţiile şi problemele de natură sociopedagogică. Ideea de a crea nişte centre educaţionale de tip european (în
continuare - CETE) a apărut în urma adresărilor părinţilor ce-şi doresc să le ofere copiilor o educaţie şcolară apropiată
de tradiţiile şi normele contemporane europene, în vederea unei pregătiri continue atât în Ucraina, cât şi în exterior.

Proiectul internaţional sociopedagogic-pilot “Şcoala secolului XXI: schimbări în contextul dezvoltării
societăţii informaţionale” (în continuare - proiectul), a fost elaborat şi aprobat spre realizare în vara anului 2009, în
cadrul Festivalului Internaţional de Psihologie şi Pedagogie “Perspectiva”2, organizat anual în luna iulie, în oraşul
Iliciovsk, Odessa. Conceput iniţial ca proiect de lungă durată (pe termen lung), fără a avea o dată limită de finalizare,
acest proiect-cadru este fundamental pentru modernizarea diferitor sisteme educaţionale: de la unele instituţii de
învăţământ aparte, până la direcţiile şi secţiile de educaţie ale consiliilor raionale sau municipale.

Participanţi la proiect sunt structurile de învăţământ de stat, organizaţiile publice/asociaţiile pedagogilor,
psihologilor şi părinţilor din Ucraina, Moldova şi Rusia, precum şi o întreaga reţea de instituţii educaționale-pilot. Una
din particularităţile fundamentale ale echipei internaţionale de experţi şi specialişti, care a stat la baza elaborării
proiectului, este înalta calificare, dar şi dorinţa de a coopera întru implementarea inovaţiilor propuse.

Concepţia generală a proiectului, componentele sale sociopedagogice, sociopsihologice, psihopedagogice şi
organizaţional-educaționale sunt module cu o structură flexibilă, ce permit modificarea şi modernizarea lui continuă.
Acest fapt diversifică semnificativ posibilităţile şi domeniile de aplicare ale proiectului, permiţând ca el să fie
implementat în diverse instituţii de învăţământ din diferite ţări, atât din CSI, cât şi din Europa de Est.

Sarcina de bază a proiectului constă în formarea unui spaţiu cultural-educaţional comun, ca condiţie de
integrare a sistemelor educaţionale din Ucraina, ţările CSI şi Uniunea Europeană.

Scopul principal al proiectului este realizarea în practică, pe baza instituțiilor-pilot de învăţământ de tip
proeuropean, centrate pe personalitatea copilului, care să fie în plină armonie cu natura, de o productivitate maximă
pentru educaţia, instruirea, dezvoltarea multilaterală şi socializarea cu succes a copiilor în noile condiţii.

2 Vezi: http://festival.eidotehnika.org/
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Printre obiectivele strategice ale proiectului se numără de asemenea şi chestiunile legate de modernizarea şi
ridicarea nivelului de competitivitate a instituţiilor de învăţământ, soluţionarea cărora ar putea plasa pe o nouă treaptă
discuţia despre evoluţia sistemului de învăţământ din Ucraina pe calea integrării în spaţiul educaţional european.

În cadrul proiectului, bazat pe instituţiile de învăţământ-pilot, se desfăşoară o activitate în mai mult de 10
direcţii strategice de natură sociopedagogică, psihopedagogică şi metodico-tehnologică, ce asigură modernizarea şi
ridicarea eficienţei instituţiilor de învăţământ: reducerea riscului de sănătate și morbidității copiilor, provocată de
procesul educațional, psihologizarea procesului instructiv-educativ; proiectarea şi planificarea activităţii şcolii în noile
condiţii (pentru 4-5 ani, pentru un an şcolar, pentru o săptămână de studii); creşterea reală a productivităţii lecţiilor,
introducerea instruirii bazată pe tehnologia de module şi organizarea procesului de învăţământ pe baza tehnologiilor de
gestionare a timpului (time management); instruirea individualizată a copiilor dotaţi prin intermediul profesorului-tutor;
elaborarea, aprobarea şi diseminarea metodelor şi tehnologiilor didactice productive, inclusiv a mnemotehnicii3, logicii,
neoretoricii şi comunicării pedagogice eficace; continuitatea eficientă între IPŞ și şcoală, clasele primare și cele
gimnaziale, între echipele pedagogice și familiile elevilor etc.; obţinerea reală a tri/multilingvismului; crearea unui
mediu educațional de calitate înaltă, care să asigure o educaţie democratică şi civică, o dezvoltare multilaterală a
elevilor (emoţională, intelectuală, culturală etc.), precum şi socializarea reuşită a lor în condiţiile societăţii
informaţionale şi de integrare europeană; atingerea unui nivel înalt de cunoaştere a TIC4 şi computer-ului; media-
educația; crearea unor instituţii de învăţământ transparente/civice, care să fie supuse nu doar monitoriză rii
deprtamentale, dar şi publice etc.

În cadrul proiectului, anual se organizează importante forumuri pedagogice internaţionale, conferinţe cu
genericul „Metodele inovaţionale în psihologie şi pedagogie”, precum și seminare, traininguri şi programe de instruire.
Un rol important în dezvoltarea eficientă a proiectului în cauză îl are şi Festivalul internaţional de psihologie şi
pedagogie „Perspectiva”. La acest Festival anual vin sute de pedagogi din diferite ţări, iar în anii 2012 și 2013 au
participat și colegi din România - membrii AGIRo in frunte cu prof. Viorel Dolha, președintele AGIRo.

Printre partenerii proiectului se numără şi Institutul Tehnologiilor Inovaţionale al Ministerului Educaţiei şi
Ştiinţei din Ucraina, Asociaţia Generală a Învățătorilor din România (AGIRo) și AGIRoMd (filiala AGIRo în Republica
Moldova), Asociaţia Pedagogilor din Moldova ”Școala innovativă” , Asociația Învățătorilor din regiunea Odessa,
Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă “VARTO” (Viniţa, Ucraina), direcţiile de învăţământ şi centrele/cabinetele
metodice dintr-un şir de oraşe (Viniţa, Ialta, Iliciovsc, Hust, Chisinau etc.).

Pe parcursul a trei ani de realizare a proiectului, participanţii au publicat peste 30 de articole în limbile
ucraineană, rusă şi română, în reviste de specialitate, abordând diverse probleme actuale, ce ţin de dezvoltarea
sistemului de învăţământ preuniversitar. Unele din articolele respective au fost republicate de diferite edituri de 2-3 ori.

În anul şcolar 2012-2013, la proiect au participat circa 70 de instructori, experţi şi formatori, precum şi peste
500 de profesori din 11 instituţii de învăţământ pilot.

JUSTIFICAREA CONCEPTUALĂ A PROIECTULUI
1. Misiunea şi scopul creării şcolilor-complex de tip proeuropean.
Misiunea (sarcina de bază) CETE-lor este:

 ca absolvenții instituţiilor preuniversitare să atingă un nivel de pregătire, educaţie şi competitivitate adecvat
pentru continuarea cu succes a studiilor nu numai în ţările CSI, dar şi în ţările din Uniunea Europeană, precum și
suficient pentru o socializare eficace în condiţiile unei societăţi informaţionale;
 de a stimula pregătirea profesională continuă şi dezvoltarea a nivelului de cultura generală a cadrelor
dedactice pe baza paradigmei novatoare de conducere liderismul;
 de a influenţa asupra procesului de instruire continuă şi de dezvoltare a nivelului de cultură al părinţilor
copiilor.

Scopul creării CETE-lor în Ucraina este depăşirea pe baza conceptelor de instruire centrată pe personalitatea
copilului a unii contradicţii şi probleme tipice pentru sistemul actual de învăţământ preuniversitar din ţară.

3 Мnemotehnică (din grec. mneme — memorie şi techne — artă) — este o metodă de îmbunătăţire a însuşirii informaţiei noi prin
crearea conştientă a legăturilor asociative cu ajutorul metodelor şi formelor speciale.
4 Tehnologii informaţional-comunicative
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2. Monitorizarea particularităţilor individuale ale copiilor
Problemă: modernizarea şcolii şi trecerea la instruirea centrată pe
personalitatea copiului necesită o cunoaştere profundă a particularităţilor
personale ale copiilor. Cu toate acestea, în multe instituţii de învăţământ se
atestă o înrăutăţire a activității în această direcţie. O parte cosiderabilă dintre
profesori nu dispune de informaţii suficiente despre particularităţile elevilor şi
mediul lor de educaţie, ceea ce reduce substanţial eficienţa procesului de
învațământ.

Conceptul CETE-lor porneşte de la faptul că studierea multiaspectuală a personalităţii elevului în proces de
dezvoltare a lui este o condiţie indispensabilă pentru învățământul modern.

În acest sens, în activitatea CETE-lor sunt prevăzute:
a) un sistem complex de monitorizare – pentru studierea particularităţilor copiilor şi mediului lor de educaţie;
b) consolidarea serviciilor de psihologie, pornind de la calculul de un psiholog pentru 300-350 de elevi;
c) activizarea activității CMPP - consiliului medico-psiho-pedagogic (pedologic) în fiecare clasă sau grup

preşcolar;
d) tehnologii eficiente, care ar permite de a organiza procesul de instruire în conformitate cu datele obţinute

în timpul monitorizării particularităţilor individuale ale copiilor;
e) examinarea multilaterală a copiilor imediat după înscrierea lor în instituţia de învăţământ;
f) generalizarea informaţiei despre dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală, emoţională a copiilor şi

elaborarea recomandărilor pentru activitatea cu ei din partea psihologului, asistentului medical,
conducătorului echipei didactice (diriginte), tutor-ului etc., care se înregistrează în fişa psihopedagogică
personală;

g) identificarea copiilor dotaţi, elaborarea programelor individualizate şi crearea condiţiilor speciale pentru
educatia, instruirea şi dezvoltarea lor cu insoțirea de tutor.

3. Mediul educațional în condiţiile societății informaţionale
Problemă: în multe instituţii de învăţământ nu sunt create condiţii pentru
formarea unui mediu favorabil educațional-cultural în vederea asigurării unui
proces productiv de instruire.

Conform conceptului CETE, un mediu educațional bogat şi diversificat reprezintă în sine valoarea cea mai de
preţ a instituţiei. Crearea şi înnoirea permanentă a unui astfel de mediu, atât în fiecare clasă şi grup preşcolar, cât şi în
instituţia de învăţământ în ansamblu, necesită de timp şi efort special. Acest lucru este obiectul ce preocupă în mod
deosebit echipele pedagogice, serviciile psihologice, administraţia şi comunitatea părinţilor. Mediul productiv de
organizare a procesului educațional, axat pe realizarea intereselor vitale ale copiilor poate asigura:

a) descoperirea capacităţilor şi aptitudinilor individuale ale copiilor;
b) dezvoltarea creativă multilaterală a copiilor şi educaţia lor în baza valorilor democratice ale societăţii
informaţionale;
c) crearea unui nivel înalt de competenţă profesională şi de cultură generală a cadrelor didactice;
d) crearea condiţiilor adecvate pentru satisfacerea necesităţilor educaţionale şi culturale ale familiei.

În cazul existenţei în instituţia de învățământ a unui asemenea mediu, conceptul CETE-lor propune diverse
metode inovaţionale şi tehnologii pedagogice de eficienţă înaltă:

a) organizarea procesului de instruire în formatul staţionar și la distanţă;
b) utilizarea unor programe şi cursuri individualizate flexibile;
c) divizarea elevilor în timpul orelor de studii în perechi, echipe, grupuri mici de diferite niveluri, conduse de
doi profesori5;
d) forme active şi interactive de instruire cu utilizarea largă a mnemotehnicii6, logicii bazate
pe matematică, jocurilor distractiv-educative etc.;
e) utilizarea mnemotehnicii pentru asimilarea rapidă şi durabilă a noţiunilor, tăbliţelor, poeziilor, altor unităţi
structurale ale materialului instructiv;

5 Este vorba despre tehnologia ”duetului pedagogic”.
6 Pentru prima oară a fost oficial aprobat de Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei manualul metodico-didactic
«Mnemotehnica: tehnologia însuşirii eficiente a informaţiei în condiţiile moderne de instruire». Autor Cepurnoi G.A. — М.:, 2013.
— pag.148 (Protocolul 14.1/12-Г-398 din 13.12.2012)
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f) lecţii integrate/binare – expresive, emoţionale, construite pe baza conexiunilor interdisciplinare,
metodelor interactive, TIC, ce includ sarcini propedeutice, elemente de acţiuni teatrale, precum şi
alte forme netradiţionale ale orelor de studii;
g) crearea, în timpul activităţilor individuale ale elevilor, a ambianţei sălii de lectură;
h) crearea mediului de comunicare liberă în limbile străine şi altele.
O condiţie importantă pentru crearea şi menţinerea mediului educațional de înaltă calitate este şi realizarea

principiului şcolii-complex – integrarea în cadrul unei singure instituţii de învăţământ a şcolilor/studiourilor muzicale,
de artă plactică, dans, sportive etc. O astfel de abordare asigură continuitatea şi integritatea realizării programelor
învăţământului de bază şi celui suplimentar la fiecare etapă a educaţiei, instruiri şi dezvoltării copiilor.

CETE-le prevăd, de asemenea, menţinerea îndelungată a copiilor în sfera de influenţă a mediului educațional .
În acest scop, sunt create grupe cu regim semiintern, precum şi tabere lingvistice cu sejur de zi etc.
4. Reducerea riscului de sănătate și morbidității copiilor în procesul educațional

Problemă: conform cercetărilor actuale, procesul de instruire reprezintă unul din
factorii principali, care duc la distrugerea sănătăţii tinerei generaţii.

CETE-le sunt concepute ca instituţii de instruire cu un pronunţat caracter valeologic. Obiectivul principal al
corpului didactic este de a completa toate aspectele activităţii cu copiii cu conţinut care ar contribui la menținerea
sănătăţii. În activitatea CETE-lor se utilizează tehnologii valeologice de instruire care atenuează şi elimină principalii
factori ce duc la distrugerea sănătăţii:

a) stresuri (distresuri) şcolare: fiziologic, informaţional, comunicativ, psihologic (emoţional);
b) dezvoltarea fizică nesatisfăcătoare şi hipodinamia cronică;
c) ”foamea” de oxigen şi cea “solară”;
d) didactogenia7 şi alte boli “profesionale” ale elevilor: scăderea vederii, scolioza, nevrozele etc.
e) regimul zilei incorect organizat şi nutriţia proastă.
Conceptul CETE-lor prevede măsuri cu caracter medico-valeologic:
a) consolidarea serviciilor medicale – medicul-pediatru/asistentul medical având funcţiile respective (sanitaro-
igienice, profilactice și de menținere a sănătăţii, de tratament ambulatoriu al bolnavilor cronici, de control al
dezvoltării fizice a copiilor etc.);
b) abordarea valeologică în organizarea procesului educațional (lecţii de fortificare a sănătăţii, de profilactică
pentru prevenirea stării de oboseală a creierului şi ochilor, un microclimat psihologic pozitiv, de mişcare activă
a copiilor, o dezvoltare fizică adecvată ş.a.), prin utilizarea tehnologiilor profesorului rus V.F. Bazarnâi, Mariei
Montesori ect.;
c) utilizarea mnemotehnicii în calitate de tehnologie de menținere a sănătăţii;
d) formarea la elevi a cunoştinţelor şi abilităţilor referitor la modul sănătos de viaţă;
e) organizarea regimului şi a ritmului activității de instruire, în conformitate cu particularităţile individuale ale
copiilor, normele sanitare şi de igienă, precum şi schimbările sezoniere;
f) asigurarea unei alimentări raţionale pentru copiilor şi personalul didactic;
g) utilizarea mobilierului valeologic, care asigură munca confortabilă şi sigură a copilului în regimul pe şezute-
în picioare;
h) familiarizarea corpului didactic cu tehnologiile productive de menținere a sănătăţii;
i) acordarea influenţei valeologice asupra familiilor elevilor.

5. Continuitatea în educaţia, instruirea şi dezvoltarea copiilor
Problemă: una din cele mai importante particularităţi ale şcolii societăţii
informaţionale rezidă în continuitatea eficientă la toate etapele educaţiei,
instruirii şi dezvoltării copiilor. Din păcate, această direcţie a activităţii se află
în multe instituţii de învăţământ la nivel imsuficient.

Prezentul proiect-pilot, bazându-se pe principiul uman de atitudine respectuoasă faţă de personalitatea umană,
prevede metode şi tehnici eficiente de realizare a continuităţii, atât tradiţionale, cât şi originale, moderne:

a) crearea, după posibilităţi, a instituţiilor de tipul “grădiniţă de copii - şcoală”, ce oferă şanse mari pentru
continuitatea productivă între etapele educaţionale (continuitate “pe orizontală”), şi în cadrul acestor etape
(continuitate “pe verticală”);

7 Stare psihică negativă a elevului (dispoziţie apăsătoare, teamă, frustrare etc.), cauzată de lipsa tactului pedagogic.
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b) tehnologia continuităţii “pe orizontală”, ce rezidă în stabilirea relaţiilor de parteneriat între membrii
echipelor pedagogice, formate din profesorii, care activează în fiecare clasă concretă, atât între ei, cât şi cu
părinţii elevilor, precum şi în schimbul sistematic al informaţilor relevante despre copil în scopul creării unei
abordări unice vizavi de acesta din partea tuturor persoanelor adulte interesate;
c) tehnologia de autor de realizare a continuităţii “pe verticală”, ce rezidă în conlucrarea comună a educatorilor
din grupa pregătitoare şi a viitorului învăţător din clasa I (duetul pedagogic), pe parcursul a 4-6 luni;
d) tehnologia de autor analogică de conlucrare în comun cu elevii din clasa a patra a învăţătorului lor cu
viitorul diriginte și echipa pedagogică din clasa a V - viitorii tutori şi profesori pe diferite disciplini.
Conceptul CETE-lor acordă o mare importanţă activității CMPP (consiliului medico-psiho-pedagogic) şi

folosirii fișelor (dosarelor) psiho-pedagogice individuale ale elevilor.
6. Tri/multilingvismul real ca criteriu al calităţii învăţământului şcolar

Problemă: în condiţiile societăţii informaţionale, locuitorul Europei unite nu se
poate considera educat, dacă nu posedă cel puţin încă două limbi pe lângă cea
maternă, una dintre ele fiind engleză (franceză). În prezent, doar unele instituţii
specializate de învăţămînt asigură elevilor un nivel satisfăcător de însuşire a
două sau mai multe limbi străine.

În anii care au urmat după obţinerea de către ţările CSI a independenţei, în această direcţie s-au înregistrat
puţine schimbări pozitive. Cu toate acestea, creşte contradicţia dintre dorinţa unui număr mare de elevi de a însuşi
limbile străine şi dificultăţile de a realiza acest deziderat în condiţiile şcolii de cultură generală. Această contradicţie a
devenit şi cauza trecerii direcţiei respective de instruire în zona economiei tenebre.

Copiii reprezentanţilor minorităţilor naţionale (români, bulgari etc.), care locuiesc în Ucraina, se află într-o
situaţie şi mai dificilă. Ei sunt nevoiţi să înveţe pe lângă limba lor maternă încă trei limbi (ucraineana, rusa,
engleza/franceza).

Conceptul CETE-lor prevede un sistem de măsuri orientat spre apropierea situaţiei lingvistice din instituţiile
respective de norma europeană:

a) însuşirea consecventă a două (trei) limbi şi predarea unor obiecte în aceste limbi, pe parcursul întregii
perioade de instruire, începând cu clasa a 3-a (a 4-a);

b) realizarea principiului multilingvismului, ţinând cont de următoarele criterii:
 însuşirea de către copii a limbilor străine începe în instituţiile preşcolare, în perioada senzitivă respectivă

de dezvoltare a copilului (3-6 ani), şi neapărat într-un regim neformal;
 studierea limbii materne anticipă studierea limbilor străine cu 2-3 ani;
 etapele, metodele şi tehnologiile de însuşire a limbilor străine sunt analogice celor utilizate la studierea

limbii materne, incluzând crearea unui mediu respectiv pentru comunicarea liberă;
 tehnologiile de studiere a limbilor străine trebuie să fie diversificate şi atractive pentru copii (lecţii

integrate/binare, lecţii cu aplicarea muzicii, teatrului, educaţiei fizice, jocurilor didactice etc.), incluzând
taberele lingvistice de vară, crearea unui mediu bilingv în familii etc.);

 însuşirea limbilor străine se realizează integrat cu învățărea istoriei şi culturii ţărilor şi popoarelor
respective;

 utilizarea limbilor străine în calitate de conexiuni interdisciplinare la lecţiile diferitor discipline;
 utilizarea metodelor mnemotehnice pentru memorarea rapidă şi durabilă a cuvintelor şi expresiilor străine,

formelor variabile ale verbelor (în limba engleză) etc.;
 utilizarea/interpretarea cântecelor în limbile străine în cadrul pauzelor dinamice la lecţiile diferitor

discipline.
c) conform conceptului CETE-lor, în procesul de însuşire a limbilor străine toţi copiii trec patru etape obligatorii. În
timpul realizării acestor etape se utilizeză metode speciale şi tehnologii de instruire de autor8.

7. O nouă abordare în formarea abilităților generale de învățare (extradisciplinare)
Problema: printre priorităţile societăţii informaţionale în prim-plan iese
capacitatea oamenilor de a învăţa pe parcursul vieţii. În legătură cu aceasta un
loc aparte capătă crearea în timpul anilor de şcoală a capacităţii de a învăţa
productiv şi de a se ocupa cu autoinstruirea. Din păcate, mulţi profesori şi

8 Mai detaliat vezi: Fedoreţ N. Concepţia educațională de autor «Intelectualitatea». Chişinău. Pontos.-2007
Sau: Fedoreţ M. Concepţia de instruire de autor  «Інтелігентність»//Administrarea şcolii, «Osnova».-2009.- Nr. 3.



63

conducători ai instituţiilor de învăţământ nu acordă o atenţie cuvenită acestui
aspect.

Potrivit conceptului CETE-lor toate abilităților generale de învățare (extradisciplinare), aptitudinile, metodele şi
tehnicile activităţii de instruire şi cunoaştere se împart în trei tipuri: abilităţi (deprinderi) de instruire-conducere;
abilităţi de instruire-informare, necesare pentru obţinerea şi prelucrarea informaţiilor de studiu; abilităţi logice de
instruire, datorită cărora se realizează diverse operaţiuni de gândire.

Formarea capacităţilor generale de instruire este legată în cazul CETE-lor de un şir de condiţii:
a) interpretare modernă a problemei date, care este mult mai amplă, decât este tratată în multe instituţii de
învăţământ;
b) nivelul ridicat de însuşire a abilităţilor menţionate, ce permite elevilor să le utilizeze în mod liber în câteva
limbi;
c) cunoaşterea TIC (tehnologii informaţional-comunicative) necesare şi utilizarea lor în procesul de studiere a
diferitor discipline;
d) formarea la elevi deprinderilor de a reflecta asupra propriei activităţi, adică a capacităţii de a se autoaprecia
obiectiv, “ca şi cum dintr-o parte”.
Pe lângă căpătarea abilităților generale de instruire, în cadrul CETE -lor elevii învaţă:
a) să lucreze productiv cu ajutorul computer-ului (metoda de dactilografie “orbă etc.);
b) să lucreze independent și cât mai profund cu textele;
c) să identifice şi să utilizeze eficient informaţia (să înţeleagă, să explice, să evalueze, să interpreteze, să facă
concluzii, să formuleze ipoteze, să-şi expună părerile, să poarte discutii etc.);
d) să memoreze şi să însuşească volume mari de informaţii pe baza metodelor mnemotehnicii;
e) să îndeplinească sarcini în format nestandard.
De asemenea, în activitatea CETE-lor o atenţie deosebită se acordă:
a) pregătirii funcţionale a elevilor – capacităţii de a se folosi în mod eficient de toate sursele de informare
disponibile;
b) studierii şi utilizării principiilor şi tehnologiilor de time-management;
c) dezvoltării modului critic de gândire şi a capacităţii de a aplica cunoştinţele în situaţii reale nestandarde;
d) însuşirii valorilor democratice, cunoaşterii drepturilor şi responsabilităţilor sale;
e) formării culturii comunicative, capacităţii de a lucra în grup, în echipă etc.

8. Sporirea eficienţei activităţii şcolii în baza parteneriatului public
Problemă: multe instituţii de învăţământ funcţionează în regim închis,
autoizolându-se de controlul public asupra calităţii instruirii. Lipsa
transparenţei, accesului la informaţii veridice despre starea procesului
educațional este un obstacol serios în calea modernizării şcolilor.

Edificarea în Ucraina a sistemului de învăţământ de rang european plasează primordial idea şcolii civice, ce
asigură parteneriatul public larg în soluţionarea problemelor de educaţie, instruire şi dezvoltare a copiilor. De aceea, în
activitatea CETE-lor un loc important ocupă:

Principiul transparenţei (deschiderii). Procesul educaţional este deschis şi accesibil pentru părinţii elevilor şi
cercurile largi. În practică acest lucru înseamnă că oricare dintre părinţi sau colaboratori poate obţine informaţii despre
situaţia reuşitei copilului, se poate familiariza cu metodele de predare a lecţiilor, asistând la acestea sau vizionând
înregistrările video. Asigurarea reală a dreptului copiilor la o educaţie de calitate înaltă şi la o dezvoltare creativă liberă
necesită de o monitorizare nu doar instituţională, ci şi publică.

Principiul instruirii pedagogice a părinţilor şi atragerii lor în procesul educațional. Presupune
participarea largă a părinţilor elevilor în procesul educațional în baza drepturilor de “clienţi”, parteneri, consultanţi şi
asistenţi ai corpului didactic. Complexitatea sarcinilor instruirii moderne dictează crearea în instituţiile de învăţământ a
condiţiilor pentru instruirea părinţilor în domeniul tehnologiilor pedagogice contemporane, psihologiei, valeologiei,
media-educației, culturii universale etc.

În legătură cu aceasta CETE-le prevăd:
a) accesul liber al părinţilor elevilor la informaţiile despre activitatea instituţiei de învăţământ, crearea
condiţiilor de parteneriat şi muncă în comun a cadrelor didactice, părinţilor şi ONG-urilor etc.;
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b) stabilirea unor relaţii strânse de cooperare între cadrele didactice şi părinţii elevilor, organizarea pentru ei a
consultaţiilor medicale, psihologice şi pedagogice individuale; 9

c) organizarea săptămânilor deschise (părinteşti) şi a seminarelor pentru părinţi; 10

d) elaborarea şi realizarea de către echipa pedagogică, în comun cu părinţii, a programelor individualizate de
educaţie, instruire şi dezvoltare a copiilor dotaţi;
e) accesul la fişele psiho-pedagogice personale ale copiilor, cu posibilitatea de a-şi expune în scris doleanţele,
apelurile către membrii echipei pedagogice, de a le comunica informaţii suplimentare despre copil ect.
f) crearea site-urilor, forumurilor deschise, liniilor “fierbinţi”, altor resurse de Internet pentru răspândirea
informaţiilor importante, adresarea directă a părinţilor şi cadrelor didactice către conducătorii organelor de stat
şi comunicarea liberă în regim on line;
g) crearea pe lângă instituţiile de învăţământ a telefoanelor de încredere pentru copii, părinţi şi personal ai
instituțiilor.

9. Perfecţionarea continuă a nivelului de pregătire profesională în noile condiţii
Problemă: o mare parte a profesorilor dispune, conform standardelor
contemporane, de o pregătire depăşită, îşi imaginează cu greu dimensiunile
schimbărilor social-pedagogice ce survin ca urmare a dezvoltării societăţii
informaţionale. În prezent, în ţările CSI practic lipsesc sistemele moderne de
perfecţionare profesionale a cadrelor didactice.

Societatea informaţională presupune schimbări profunde în pregătirea profesională şi motivarea pedagogilor.
În acest sens, conceptul CETE-lor se bazează pe principiile: cooperării şi specializării în activitatea educațională a
învățătorilor şi părinţilor; formării şi perfecţionării continue a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice;
stimulării capacităilor individuale de conducere, şi prevede:

a) crearea condiţiilor de autoinstruire continuă a pedagogilor, dar şi a unui sistem intern de perfecţionare a
nivelului de pregătire şi de motivare a personalului didactic din trei niveluri:
 primul nivel – pregătirea ştiinţifico-teoretică şi metodico-tehnologică a profesorului la obiectul de studii

pe care îl predă;
 al doilea nivel – stăpânirea practică a disciplinelor afine, care au tangenţe cu ştiinţele pedagogice, puţin

cunoscute de către marea parte a profesorilor, dar necesare pentru munca eficientă cu copiii în condiţiile
societăţii informaţionale şi de integrare europeană11; asimilarea tehnologiilor noi productive de activitate

9Consultaţiile pentru părinți se realizează în cursul anului calendaristic. Durata unei consultaţii planificate este de 40-50 de
minute. În acest timp, specialistul familiarizează părintii cu reuşita copilului la obiectul dat, vorbeşte despre schimbările, succesele,
punctele slabe şi preferinţele, pe care le-a manifestat în perioada de timp de după consultaţia precedentă. Sunt de asemenea
examinate detaliat rezultatele acumulării de către elev a capacităţilor academice, rezervele de gestionare raţională a timpului şi multe
alte probleme. Adulţii discută despre cauzele care au provocat modificările, accentul fiind pus pe analiza dezvoltării copilului. Ei
încearcă în mod conştient să adopte o abordare comună vizavi de îmbunătăţirea mediului educaţional, sporirea motivaţiei şi
interesului copilului faţă de obiectul dat. Periodicitatea consultaţiilor planificate pentru fiecare copil este de regulă următoarea:
conducătorii echipelor pedagogice/tutorii – o dată în 3 luni; profesorii de limba maternă, matematică şi limbile străine – de 2 ori pe
an; medicii si psihologii – o dată în 3 luni pentru copiii cu boli cronice şi 1-2 ori pe an pentru restul copiilor; profesorii obiectelor
ciclului estetic – 1-2 ori pe an. Astfel, părinţii fiecărui copil pot avea anual câte 10-12 consultaţii planificate. Consultaţiile
neplanificate se realizează la sugestia părinţilor sau unor specialişti ai instituţiei de învăţământ şi pot fi dedicate problemelor cu
caracter particular.

10 Săptămânile părinteşti au loc de 2-3 ori pe an, în fiecare clasă/grup preşcolar. O asemenea săptămână prevede organizarea
pentru părinţi a două seminare metodice (în total 4-6 seminare pe an), precum şi vizionarea de către părinţii a înregistrărilor video ale
lecţiilor sau asistarea la orele de clasă, cu autoanaliza şi comentariile pedagogilor. La seminare părinţii sunt familiarizaţi cu
tehnologiile moderne de predare, observă copiii în procesul de instruire, participă la analiza lecţiilor, compară impresiile şi
aprecierile personale cu cele ale specialiştilor etc.
11 Este vorba de pedagogia comparativă (comparativ educational – cercetări comparative ale sistemelor de instruire din diferite ţări),
fiziologia organismului copilului, valeologie (păstrarea şi întărirea sănătăţii), psihologia pedagogică şi de vârstă, psihologia sociala,
psihologia comunicării, psihoanaliză, inovatică (inovaţiile sociale majore), capacitatea de lider în managementul procesului de
instruire, pedologie (ştiinţa holistică despre copil), time-managementul (despre utilizarea raţională a timpului), sociometrie (despre
măsurarea şi evaluarea relaţiilor interpersonale), praxiologie (despre eficienţa activităţii) epistemologie (despre cunoştinţe),
acmeologie (despre atingerea perfecţiunii în diverse tipuri de activitate), logică (despre forma gândirii: noţiuni, concepte,
raţionamente, dovezi etc.), semiotică (despre reprezentarea cunoştinţelor), retorică şi omiletică (despre arta comunicării), sociologie
(despre societate şi opinia publică), ergonomie (despre siguranţă vieţii şi obţinerea celor mai bune rezultate cu mijloace minime),
estetică (despre esenţa şi formele creativităţii conform legilor frumuseţii), hermeneutică (despre înţelegere), economia educaţiei,
logistica pedagogică (despre ridicarea eficienţei utilizării mijloacelor pentru educaţie), marketingul pedagogic (despre studierea
pieţei serviciilor de instruire), imagologie (despre crearea chipului emoţional în culori despre o persoană sau un fenomen), sinergie
(despre abordarea “sumară”, transdisciplinară în rezolvarea problemelor), socionică (despre interacţiunea informaţională a psihicului
uman cu lumea înconjurătoare) şi alte ştiinţe/discipline, mnemotehnică (despre tehnologia asimilării eficiente a informaţiilor noi),
media-educația (despre dezvoltarea productivă şi munca în condiţiile unui spaţiu informaţional saturat) ş.a.
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cu copiii la lecţii şi în afara orelor de clasă: instruirii bazată pe tehnologia de module, tehnicile de instruire
activă şi interactivă ş.a.; substituirea instruirii formale, scolastice cu instruirea neformală productivă
individualizată cu insoțirea de tutor;

 cel de-al al treilea nivel presupune cultivarea inteligenţei şi ridicarea nivelului de cultură generală a
specialiştilor;

b) tehnologiile tradiționale şi de autor pentru dezvoltarea și utilizărea eficientă a resurselor umane de nivelul
doi şi trei (duete, echipe, asociaţii metodice, colective pedagogice întregi, asociaţii provizorii de pedagogi şi
părinţi ş.a.), bazate pe utilizarea noii paradigme de conducere – liderismul, care va substitui treptat
managementul tradiţional.

ÎNCHEIERE. UNELE CONCLUZII.

A. Marea majoritate a şcolilor, gimnaziilor şi liceelor din Ucraina au rămas în urmă în timp din punct de vedere
al tehnologiilor şi abordărilor moderne din educaţie. De aceea, chestiunea privind modernizarea şi
dezvoltarea instituţiilor de învăţământ preuniversitare reprezintă la ora actuală o necesitate stringentă.

B. Ca rezultat al pregătirii profesionale slabe a absolvenţilor universităţilor pedagogice şi a nivelului ştiinţifco-
tehnologic inadecvat de reciclare a profesorilor, tot greul acestei activităţi cade pe umerii colectivelor
pedagogice, prin sprijinul şi asistenţa autorităţilor din domeniul educaţiei.

C. Caraterul nou şi complexitatea sarcinilor legate de modernizarea instituţiilor de învăţământ în noile condiţii
necesită reformarea/reînnoirea şi reorientarea întregii structuri a activităţii metodice: a centrelor/cabinetelor
informaţional-metodice, a comisiilor metodice din instituţii, a organizării autoinstruirii pedagogilor etc.

D. Modernizarea „verticalei”metodice a şcolii nu necesită cheltuieli financiare semnificative, dar presupune
substanţiale modificări calitative în ridicarea competenţei profesionale a pedagogilor direct la locul de
muncă, incluzând răspândirea tehnologiilor productive de instruire (lecţii video în formate noi etc.),
prioritatea dezvoltării intelectuale şi emoţionale, trecerea la educaţia neformală, utilizarea pe scară largă a
mnemotehnicii etc.
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Limba română, departe de ţară. Şcoala noastră din Oakville.

Deși departe de țară, ne tragem energia din pământul pe care l-am lăsat în urmă.Vorbim în limba engleză dar
gândim și trăim românește.

Tradițiile, cultura, limba română sunt mereu cu noi, sunt parte din ființa noastră. Sunt moștenirea noastra pe
care dorim sa o transmitem copiilor și nepoților noștri. Limba română în ziua de azi este coplesita de englezisme chiar si
acasa.

Departe de țară dificultățile sunt mult mai mari: copiii născuți aici sunt expusi aproape în exclusivitate la limba
engleză, unii copii provenind chiar din familii mixte; dorința părinților de “integrare” și de a depăși bariera inițială de
limbă îi determină să comunice în limba engleză cu copiii lor; încercând să facă față cerințelor societății de azi, părinții
se află într-o criză constantă de timp.

Cu toate acestea am avut șansa de a aduna un grup de părinți cu aceeași dorință de a promova valorile
românești, astfel încât copiii noștri să-și cunoască identitatea.

Până în 2009 in regiunea Halton, provincia canadiana Ontario, nu exista nici un program de limbă română.
Singura alternativă pentru părinții din această zonă era de a se deplasa la fiecare sfârșit de săptămână până la Toronto, la
o distanță de 60 de km, pentru un curs de 2 ore și jumatate.

Astfel, în 2010, s-a născut prima clasa de limba română din regiune. Un parinte, Oana Dragalin, a adunat
numărul de semnături necesare și a găsit și primul instructor, Gabriela Covaci, care a venit cu experiența organizării de
evenimente destinate copiilor români din Hamilton.

În paralel, pe lângă biserica ortodoxa română din Oakville același părinte a inițiat programul Școlii Duminicale
care a funcționat pe bază de voluntariat. Mesajul promovarii limbii române a ajuns astfel la un număr mult mai mare de
părinți. Unii dintre aceștia s-au alăturat cu entuziasm și resurse proprii.

Programul Școlii Duminicale pornit de un singur părinte și având 4 elevi fideli a crescut în doi ani la 5
coordonatoare și peste 60 de copii înscriși.

Același grup de părinți, în dorința de a oferi copiilor o mai largă expunere la limba română, au inițiat cursuri de
culoare, desen, matematică, îndemânare, muzică și religie și chiar două tabere de zi de câte o săptămână pe parcursul
verii.

În septembrie 2013 cele două programe și-au unit forțele pentru a crea un program bine structurat, împărțit pe
3 grupe de vârsta:

 grupa 4-5 ani având ca instructor pe Mihaela Nastase,
 6-8 ani condusă de Gabriela Covaci,
 grupa de 9-14 ani condusă de Oana Dragalin.
Pe lângă cele 3 instructoare, programul se bucură de suportul unui număr tot mai mare de părinți și elevi de liceu

voluntari.
Satisfacția pe care ne-o aduc cele 2 ore și jumătate petrecute sâmbăta cu copiii este uneori mai mare decât

satisfacția pe care ne-o aduce serviciul nostru de zi cu zi.
Deși de profesii diferite, ceea ce ne unește, motivează și inspiră, este pasiunea noastră pentru limba română și

dorința de a o transmite generațiilor următoare de români aflați dincolo de hotarele țării.

Și-au adus aportul la aceste programe:

Alexandru Căruntu – teatru de păpuși, matematică
Stella Căruntu – teatru de păpuși, lecții de pian,
Gabriela Covaci – limba română, tabere, organizare de activități și spectacole
Andrei Dragalin – suport administrativ
Mihaela Dragalin – religie, pregătire serbări
Oana Dragalin – religie, limba română, pregătire serbări
Tatiana Dragalin – costume serbări, proiecte de îndemânare
Mihaela Gordan – fotografii, decoruri serbări
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Mihaela Năstase – limba română, scenografie serbări, cursuri de culoare, tabere de vară
Octavian Năstase – tabere de vară, comunicare și marketing
Alexandru Sur – filmări serbări

Formal şi nonformal în activitatea didactică

Văsuianu Cecilia,
Școala Gimnazială Ion Basgan- Focșani, jud. Vrancea

CE ESTE EDUCAȚIA? “Ridicarea individului din starea de natură biologică la cea culturală.Nimeni nu poate
deveni om dacă nu capătă învățătură.”-spunea Comenius.  Educațía este un ansamblu de acțíuni complexe desfășurate în
mod deliberat într-o societate cu scopul modelării personalitățíi umane în concordanță cu nivelul de dezvoltare al
societății. Scopul  fundamental al educației este de a menține și de a îmbunătăți calitatea vieții și progresul societății.
Calitatea e legată de valorile și așteptările a trei beneficiari: par ticipanții la procesul de învățare, angajatorii și
societatea, în general.Acțiunea educației se realizează prin formele educației: formale, nonformale, informale.

Educația nonformală este văzută paralel față de educația informală, nu în relația complementară și coezivă
formal/nonformal/informal din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții. Îi auzim frecvent pe oameni spunând ”ai cei
șapte ani de acasă” sau „nu ai cei șapte ani de acasă”. Avem de-a face aici cu tipul de educație informală. Ce înseamnă
aceasta? Cine ne dă cei șapte ani de-acasa? Evident, că familia este cea care joacă inițial rolul de formator al copilului.
În afară de familie sunt și alții cu care elevul vine în contact și anume, prieteni, vecini, oameni din parcuri, magazine,
mijloace de transport, bibliotecă, loc de joacă. Elevul suportă, influențat fiind de categoriile enumerate mai sus sau prin
experiența zilnică, un proces continuu prin care își formează atitudini, valo ri, abilități și cunoștințe care se pot modifica
de-a lungul vieții sale. Este o educație incidentală, care se petrece fără a avea legătură cu vreo instituție. Învățăm ceva,
înainte de a trăi acel ceva - auzim spunându-se mereu” Eu am trecut prin așa ceva, nu face ca mine”.   Este
generalizarea unor experiențe.

Spre deosebire de aceasta și total opusă ei, elevul primește și o educație formală. Prin educație formală înțelegem
„sistemul educațional de tip școlar structurat ierarhic,obiectivat în difer ite tipuri de școli și cicluri de școlaritate.” Cei
care ne fac această educațíe sunt cadrele didactice , persoane cu o anumită calificare. Este vorba de un tip de educație
instituționalizat, desfășurat conform documentelor școlare( curriculum școlar, programe școlare,manualea0 , a unor
orare, și evaluări. Acest tip de educație are și dezavantaje, cum ar fi predispunerea către monotonie,către memorarea și
reproducerea cunoștințelor, către centrarea pe conținuturile și performanțele subliniate în programe și mai puțin pe
abordarea unor situații, fapte de viață, rezolvarea unor probleme.De aceea învățământul modern se vrea mai mult centrat
pe elev și pe atingerea unor competențe. Elevul ar trebui să știe pentru a faca și nu pentru a ști.

În cadrul școlii, elevii sunt atrași în activitățile extracurriculare. Câți dintre noi nu mergem cu elevii la teatru,
cinematograf, muzee, cămine de bătrâni,biblioteci și alte instituții capabile să ofere acest tip de educație nonformală?
Educația nonformală se desfășoară în astfel de instituții care au ca scop educația, dar nu e școală, nu este evaluată
social.Dacă elevul studiază “Pinocchio” de Carlo Collodi, la școală, înțelegerea textului va fi asigurată și întregită prin
vizionarea piesei de teatru respective. Așadar, educația nonformală completează educația formală în cadrul școlii. În
felul acesta , cultura elevului se îmbogățește, acesta își poate descoperi noi pasiuni. Educația nonformală nu face altceva
decât să îmbogățească spiritual elevul, îi deschide noi orizonturi, îl modelează, îl cizelează, îl implică și îl face să aibă
mai multă încredere în forțele sale. Este exclus ca toate aceste activități suplimentare să ramână fără ecou în mintea și
sufletul elevului.

Activitățile extraacurriculare contribuie la adâncirea și completarea procesului de învățământ, la dezvoltarea
înclinațiilor și aptitudinilor elevilor, la organizarea rațională a timpului lor liber într -un mod util. Timpul este
transformat într-o sursă educațională care poate contribui la formarea unui comportament civilizat.

Acest tip de educație o poate oferi școala individului sau individul lui însuși. Este o educație opțională și
voluntară, accesibilă oricărui om. Răspunde la ceea ce individul are nevoie și urmărește niște obiective educaționale.

În tabelul de mai jos vom realiza o comparație între cele două tipuri de educație, formală și nonformală,
prezentând atât avantajele cât și dezavantajele fiecăreia.

„ Nu limita un copil la ceea ce ai învățat tu; pentru el s-
a născut un alt timp.”

Rabindranath Tagore
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EDUCAȚIA FORMALĂ EDUCAȚIA NONFORMALĂ

AVANTAJE

• posibilitatea realizării unei evaluări individualizate de
tip formativ;
• dezvoltarea sistematică a deprinderilor de muncă
intelectuală a celui care se educă.

• spaţiu instructiv-educativ mult mai flexibil decât cel strict
şcolar (mai mare libertate de acţiune);
• o mai bună selectare a informaţiilor;
• facilitează munca în echipă;
• realizează un demers pluri şi interdisciplinar;
• accentuează obiective de tip formativ – educativ.

DEZAVANTAJE

• predispunerea către rutină şi monotonie;
• dezinteres, plictiseală;
• inevitabila „cursă” pentru parcurgerea programei
şcolare;
• puţine corelaţii interdisciplinare;
• activismul elevilor este redus;
• nu se fac legături cu experiaţa de viaţă a elevilor;
• conţinutul învăţării formale este supus evaluării de tip
sumativ, cu tot cortegiul de consecinţe negative.

• absenţa unor demersuri evaluative sistematice;
• cultivarea derizoriului, vehicularea unei culturi desuete.

Uniunea Europeană insistă asupra importanței învățământului nonformal.
„ Educaţia formală şi nonformală sunt complementare. Ele coexistă. Elementele uneia se pot regăsi în cealaltă”

(Citat din raportul Grupului de lucru pentru Educaţia nonformală, din cadrul Consiliului Europei, anul 2001).
Complementaritatea – cuvântul cheie care marchează poziţia europeană dominantă privind relaţia dintre educaţia

nonformală şi formală şi care arată cât de multă importanţă se acordă astăzi educaţiei nonformale.
Aceasta este considerată astăzi în Europa ca fiind parte necesară a conceptului modern de educaţie, ca o

completare esenţială şi de neînlocuit a educaţiei formale.
În consecinţă, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi

aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice,
activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul
decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o
simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.

Dacă pentru educaţia nonformală stabilim criterii de calitate clare şi cuprinzătoare şi prin acesta o acredităm, o
recunoaştem ca parte importantă a educaţiei moderne, există însă și  pericolul ca aceasta să devină atât de asemănătoare
cu cea formală, încât să-şi piardă specificul ei şi, în mod paradoxal, să-şi piardă valoarea!

Bibliografie:
Ministerul Educației și cercetării – Strategia dezvoltării educative școlare și extrașcolare, București, 2007;
Cristea Sorin – Dicționar de pedagogie, Editura Litera Internațional, București, 2000;
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Șoitu Laurențiu – Strategii educaționale centrate pe elev, Editura Alpha, București,2006;
Văideanu George – Educația la frontiera dintre milenii, Editura Politică, București, 1988;

„Educațía este cea mai puternică armă pe care VOI o
puteți folosi pentru a schimba lumea.”

Nelson Mandela
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Relaţia dintre matematică şi dezvoltarea creativităţii elevilor

Enoiu Florentina
Școala Gimnazială Ion Basgan- Focșani, jud. Vrancea

Deşi ştiinţă exactă, matematica  participă în egală măsură cu celelalte discipline de învăţământ la dezvoltarea
creativităţii la vârsta şcolarului mic. Creativitatea, înscriindu-se în ultimă instanţă în planul comportamental, nu are
nevoie să aştepte pâna se ivesc condiţiile cultivării ei. La diferite nivele de vârstă, copilul îşi manifestă în mod spontan
tendinţa de a executa o activitate altfel decât ceilalţi, pune ceva de la el în ceea ce face.

În depistarea  şi formarea aptitudinilor creatoare în educaţia personalităţii active şi inventive, un rol hotărâtor îl
are şcoala. Toţi psihologii susţin că toţi copiii sunt receptivi până în momentul când adulţii, prin sistemul lor educativ,
prin autoritate şi disciplină impusă, le înăbuşă originalitatea.  Depinde numai de sistemul educativ ca potenţialul creator
al unui individ să se dezvolte sau să se anihileze. Educaţia este un act de creaţie iar educatorul un creator.

Învăţarea creativă nu se opune învăţării şcolare clasice, ci este o nouă calitate a acesteia, prin obiectivele pe
care le urmăreşte privind formarea personalităţii omului contemporan. Acest tip de învăţare nu exclude preocupările
pentru educarea memoriei, îmbogăţirea blocului memorial şi dezvoltarea capacităţilor memoriale cu asociativitatea
fluidă, întrucât, fără aceste instrumente intelectuale, gândirea şi imaginaţia creatoare nu ar dispune de material de
prelucrare, cunoscut fiind faptul că „din nimic nu poate fi creat nimic”.

Învăţământul primar are menirea de a valorifica experienţa acumulata de copii în învăţământul preşcolar în
direcţia creativităţii şi de a o continua şi extinde.
Valenţele formative din ciclul primar oferă largi şi bogate posibilităţi în acest sens. Creativitatea de tip şcolar realizată
de elev în progresul de învăţământ, nu trebuie confundată cu creativitatea scriitorului, sculptorului, pictorului. Elevul
adoptă o atitudine creatoare atunci când, pus în fata unei probleme, îi restructurează datele, descoperă calea de
rezolvare, o rezolva în mod independent.

Elementele de originalitate exprimă tendinţa de creativitate şi la vârsta şcolara mică trebuie încurajate.
Matematica contribuie nemijlocit la dezvoltarea gândirii creatoare şi independent la realizarea laturii formative a
învăţământului.

Învăţătorul trebuie să fie receptiv la ceea ce place elevilor, la ceea ce vor şi pot ei realiza, valorificând în
activitate posibilităţile şi dorinţele lor, satisfăcându-le interesele. El trebuie să-şi proiecteze lecţiile astfel încât acestea
să nu semene una ci alta.Acest lucru îl poate face printr-o activitate creativă, folosind metode şi exerciţii mereu noi,
atractive, antrenante.

Prin maniera cum am conceput orele de matematica am atras elevii către acest obiect, antrenându-i în
compunerea de exerciţii asemănătoare celor rezolvate în timpul predării, alcătuirii originale de probleme după exerciţii
sau scheme date dinainte, după desene, după materialul didactic existent în clasă precum şi în găsirea soluţiilor de
rezolvare a problemelor sau a unor jocuri matematice.
Întregul sistem instructiv-educativ trebuie să fie adecvat specificului vârstei şi, în general, naturii copiilor care să ridice
întregul colectiv al clasei la nivelul posibilităţilor de muncă şi judecată independentă, de atitudine pozitivă faţă de
învăţare şi creaţie.

După capacităţile solicitate, încadrându-mă în temele prevăzute de programa şcolara, am cuprins forme variate
de creativitate:

- calcul mintal, cea mai simpla forma a activităţii creatoare;
- creaţii de sprijin de limbaj în care se cere alcătuirea de probleme cu folosirea expresiilor matematicii de felul:

"cu atât mai mult", "cu atât mai puţin", "de atâtea ori mai mare", "cu atât mai mic", "cu atât mai mare", "de
atâtea ori mai mic";

- creaţii cu sprijin numeric: se dau diferite numere, se indică un domeniu
- oarecare şi se cere elevilor să alcătuiască diferite probleme;
- creaţii cu sprijin de scheme sau simboluri: se cere elevilor să alcătuiască o
- problema după schema: a - b = c sau a : b - c = d;
- creaţii în care să se compună diferite probleme care presupun completarea unor date;
- creaţii după desen;
- creaţii libere: se cere elevilor să alcătuiască o problema simplă sau compusă, cu sarcini date sau fără sarcini

date;
- analize de probleme: unele dintre ele cu mai multe soluţii;
- creaţii cu compuneri de probleme în care se indică doar datele, elevii alegându-şi operaţiile.

Cu cât libertatea elevului, în alegerea datelor şi mijloacelor de rezolvare şi compunere a problemelor este mai
mare, cu atât activităţile creatoare sunt mai intense.

Copiii lucrează cu încordare, cu entuziasm şi manifesta interes tot mai crescut fata de diferite activităţi şi o
deosebita înclinaţie pentru ceea ce solicita mai mult efortul, deci pentru acţiuni în care îşi pot încerca posibilităţile în
care reuşesc să se afirme.

Sunt satisfăcuţi în momentele de reuşită şi manifestă nemulţumire când nu găsesc căile de rezolvare.
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Cultivarea creativitatii la elev impune anumite cerinţe,dintre care menţionez: învăţătorul să insufle elevilor o
atitudine şi un stil de gândire creativ, crearea unei atmosfere permisive,orientarea elevilor spre nou,încurajarea efortului
creativ al elevilor încă de la primele manifestări.
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NICOLA GRIGORE- ,, Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ “, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1981 ;
GĂRBOVEANU MARIA şi colaboratorii- ,, Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ “, E.D.P. ,
Bucureşti, 1981 ;
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Educaţia formală şi nonformală în activitatea didactică
Vicolaş Alina

Ṣcoala Gimnazială ”Ion Basgan”- Focṣani

Educaţia însumează acţiunile – deliberate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice sau
nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la reperele socio-economico-
istorico-culturale ale arealului în care se desfăşoară. Pe de altă parte, educaţia, în esenţă, are drept scop esenţial
scoaterea fiinţei umane din starea primară, biologică şi ridicarea ei spre starea spirituală, culturalizată. După M. Ionescu
şi V. Chiş, „prin educaţie desemnăm un ansamblu de influenţe care contribuie la formarea omului ca om, respectiv
acţiunea de modelare a naturii umane în direcţia realizării unor finalităţi în temeiul unor valori sociale acceptate.” .
Pornind de la conceptual de invatare si prin echivalenta cu acesta, in a doua jumatate a secolului XX Coombs si Ahmed
au diferentiat trei tipuri de educatie: formala, nonformala si informală. Ȋn cadrul acestei lucrari se vor aborda primele
două forme ale educaṭiei:formala,respectiv, nonformala.

Educaţia formală (sau oficială).
Prin educaţie formală înţelegem « sistemul educaţional de tip şcolar, structurat ierarhic, obiectivat în diferite

tipuri de şcoli şi cicluri de şcolaritate ». Cei care se ocupă de această formă a educaţie sunt, desigur, cadrele didactice,
persoane cu o anumită calificare, de la învăţământul preşcolar până la învăţământul superior. Este vorba, aşadar, despre
un tip de educaţie instituţioanalizat, desfăşurat conform documentelor şcolare (curriculum şcolar, programe şcolare,
manuale), a unor orare şi evaluări. Specialiştii în educaţie spun că acest tip de educaţie are şi dezavantaje, cum ar fi
« predispunerea către rutină şi monotonie, către memorarea şi reproducerea cunoştinţelor, către centrarea pe
conţinuturile şi performanţele subliniate în programe şi mai puţin pe abordarea unor situaţii, fapte de viaţă, rezolvarea
unor probleme, etc »

Ca note definitorii, în afară de caracterul ei instituţionalizat, este de reţinut că se realizează prin intermediul
procesului de învățământ, presupune planuri, programe, manuale, orare, evaluări, prezenţa și acţiunea unui corp
profesoral specializat. În principal, organizată conştient, sistematică, instituţionalizată, reglementată, coordonată,
dirijată, planificată, evaluată, expresie a unei politici educaţionale, cu scopuri şi conţinuturi comune, reglementate prin
acte normative.

Educația formală, ca forma oficială, este întotdeauna evaluată social. Evaluarea realizată în cadrul educației
formale trebuie să urmărească dezvoltarea capacităților de autoevaluare ale elevilor și studenților. Educația formală este
importantă prin faptul că faciliteaza accesul la valorile culturii, științei, artei, literaturii și tehnicii, la experiența social-
umană, având un rol decisiv în formarea personalității umane, conform dezideratelor individuale și sociale. Prin
intermediul acestei forme de educație, “în timpul anilor de studii, individul este introdus progresiv în vastele domenii
ale existenței umane”. Aceasta permite asimilarea cunoștințelor ca un sistem, oferind concomitent “un cadru metodic al
exersării și dezvoltării capacităților și aptitudinilor umane”. Educația formală devine astfel “un autentic instrument al
integrării sociale”.

Educaţia nonformală
Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru

instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Educaţia nonformală sau desfăşurată în afara
formelor statuate explicit, ca instituţii şcolare, cu un grad de independenţă, cu obiective diferenţiate, cu participarea
altor factori sociali, dirijată potrivit specificului, dar în relaţie de parteneriat cu şcoala. Educația nonformală se referă la
toate activităţile organizate în mod sistematic în afara sistemului formal pentru a răspunde unei mari varietăţi de cerinţe
de învăţare, cum ar fi cele de educaţie “complementară” (paralelă cu şcoala), de educaţie “suplimentară” sau de educaţie
de “substituţie” (de ex. pentru cei analfabeţi).     Notele caracteristice ale acestei forme de educaţie sunt legate de
caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa și se va întreprinde,
rolul discret al educatorilor, renunţarea la evaluări și utilizari de note și calificative.

Educaţia nonformală prezintă ca trăsături: evidenţiază necesitatea, rolul, modul, valorificarea influenţelor
formative, educative şi a altor forme de organizare a realizării educaţiei, în afară şi după etapa şcolarităţii: familia,
instituţiile culturale, mass-media, instituţii şi organizaţii de copii şi tineret / aceste influenţe sunt corelate cu mediul
extraşcolar în care participă educaţii, cu modurile de petrecere a timpului liber, cu includerea lor în diferite grupuri
specifice / valoarea educativă, complementară educaţiei formale, poate avea efecte pozitive sau negative de
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compensare, în măsura în care aceste instituţii conştientizează obiectivele, conţinuturile, organizarea, metodologiile lor
specifice, respectă aspiraţiile educaţilor / activitatea acestor instituţii este la fel de impregnată de cerinţele pedagogice,
dar dirijate şi utilizate pentru alte obiective, conţinuturi,activităţile nonformale pot fi în afara clasei (cercuri pe
discipline, competiţii tematice, expoziţii ş.a.), în afara şcolii (spectacole, excursii, conferinţe, cluburi, dezbateri etc.) şi,
după integrarea profesională, ca activităţi de formare continuă; însă, prin adaptarea la nivelul grupelor antrenate, există
pericolul scăderii valorii pedagogice, ştiinţifice, printr-o popularizare la limită a conţinuturilor sau dirijarea numai către
anumite aspecte / activităţile sunt opţionale / elevii sunt implicaţi direct (coparticipanţi nemijlociţi) în raport cu aceste
activităţi / conţinuturile acestor activităţi sunt deschise spre interdisciplinaritate și educaţie permanentă / nu se operează
evaluări decât în limitele nevoii de stimulare şi susţinere ale elevilor / educatorii sunt „actori discreţi“, mai mult
moderatori ai acestor activităţi ş.a.

Principii ale organizării educaţionale nonformale: Principiul integrării (corelării, coordonării) formulează
cerinţa ca toate activităţile ce au loc în afara clasei şi a şcolii să fie integrate în sistemul general de educaţie, ca făcând
parte din obiectivele şi conţinuturile acestuia; ele trebuie să-şi îndeplinească rolul hotărâtor de cultivare a capacităţii de
transfer a achiziţiilor învăţării şi mai ales de aplicare practică, în condiţii variate a celor învăţate. Atractivitatea este, de
fapt, dominanta acestor activităţi, ce trebuie să ţină seama de interesele, înclinaţiile, preocupările şi preferinţele elevilor.
Principiul varietăţii completează în mod necesar şi fericit pe precedentul; ceea ce e variat, diversificat e în acelaşi timp,
interesant şi atractiv.Cum se constată, este vorba de relaţii mai apropiate, care implică un mai mare grad de manifestare
liberă şi nemijlocită a elevilor, iar pe de altă parte o îndrumare pedagogică mai discretă, mijlocită de iniţiativa elevilor,
mai spontană şi mai diversă.

Evaluarea activităților desfășurate în cadrul educației nonformale este “facultativă, neformalizată, cu accente
psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale”. În condițiile extinderii cererilor de pregătire
profesională prin diferite forme de instruire nonformală, există și situații în care acestea sunt finalizate prin certificate
sau diplome de absolvire.

Educația nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice: e centrată pe cel ce învață, pe
procesul de învățare, nu pe cel de predare, solicitând în mod diferențiat participanții / dispune de un curriculum la
alegere, flexibil și variat, propunându-le participanților activități diverse și atractive, în funcție de interesele acestora, de
aptitudinile speciale și de aspirațiile lor /, de completare a studiilor și sprijinire a categoriilo r defavorizate, sau de
exersare a capacității indivizilor supradotați / creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber într -un mod plăcut,
urmărind destinderea și refacerea echilibrului psiho-fizic / asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite
domenii, fiind interesată să mențină interesul publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă și
pregătirii lor profesionale, punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor / antrenează noile tehnologii
comunicaționale, ținând cont de progresul tehnico-științific, valorificând oportunitățile oferite de internet, televiziune,
calculatoare / e nestresantă, oferind activități plăcute, scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere
formativă.

Exemple de programe sau de activităţi de educaţie nonformală:
- ateliere teoretice şi practice (pictură, muzică, fotografie, graffitti, teatru, IT), activităţi culturale (vizite

la muzee, centre culturale), jocuri interculturale (“Derdienii”, “Trenul European”), jocuri de
cooperare, discuţii în grupuri mici sau în plen despre probleme care îi preocupă pe tineri la ora
actuală.

- Taberele pentru elevi şi pentru studenţi, cluburile elevilor sau casele studenţilor, proiectele iniţiate de
organizaţii nonguvernamentale sau de alte instituţii.

Aceste două forme ale educaṭiei sunt interdependente,având în vedere că în prezent educatia instituṭionalizata
este influenṭată de societatea actuală,care la randule ei este este dominată şi influenţată foarte mult de televiziune,
Internet, mijloace mass-media,  ( educaţia nonformală). Ṣcoala (educaţia formală) trebuie să participe activ la formarea
personalităţii şi a abilitaţilor elevului, incluzând în cadrul procesului de învăṭământ nevoia de educaţie nonformală a
acestuia.
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Despre “Noile educaţii”

Cojocariu Tanţa
Grădinița cu program normal Vidra

Acest început de mileniu a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de educaţie formală şi non-
formală, aflate din ce în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. Problematica lumii
contemporane (caracterizată prin universalitate, globalitate, complexitate şi caracter prioritar) demonstrează tot mai
pregnant că soluţiile cele mai eficiente nu se găsesc prin demersuri şi angajări secvenţiale, ci e nevoie de o viziune
holistică în decantarea şi studierea celor mai eficiente mijloace de rezolvare a marilor probleme cu care se confruntă
omenirea.

Trăim într-o epocă în care resursele umane (inteligenţa, creativitatea, adaptabilitatea) au trecut pe prim plan,
devenind resursele cheie ale unei dezvoltări care integrează diferitele sale dimensiuni – pacea, economia, mediul
înconjurător, justiţia socială şi democraţia (UNESCO, Strategie a moyen terme 1996-2001, citat de Stanciu, 1999).

În ciuda situaţiei paradoxale în care se găseşte, în pofida obstacolelor cu care se confruntă, educaţia este
invitată să pregătească într-o manieră activă, mai constructivă şi dinamică, generaţia viitoare. În aceste condiţii ,,noile
educaţii” vin să pregătească un comportament adecvat, adică raţional care să atenueze în parte şocul viitorului.

,,Noile educaţii” reprezintă una dintre cele mai actuale şi dificile probleme ale învăţământului românesc din
această perioadă. Trăim un moment în care vechea mentalitate n-a dispărut complet, iar noile valori nu sunt înţelese
încă, în esenţa lor. În literatura pedagogică românească, problema „noilor educaţii” a fost dezbătută sporadic şi mai mult
din perspectivă teoretică.

Din experienţa personală de la catedră, dar şi din studiile mele am învaţat că aceste forme de educaţii au fost
prea mult timp subestimate şi denaturate, de aceea consider ca este imperios necesar să se reexamineze locul, conţinutul
şi metodologia activităţii de dezvoltare a comportamentului tinerei generaţii printr-un efort general uman de reclădire
din interior, de întoarcere a omului către sine însuşi, prin accentuarea dimensiunii încrederii în posibilitatea
perfecţionării de sine.

Dacă în planul teoretic al „noilor educaţii” mai avem încă de acordat locul si atenţia cuvenită acestor forme
deosebit de importante de educaţie, în domeniul realizării „noilor educaţii”, pedagogia românească contemporană se
află, mai curând în faţa unor întrebări, decât a unor reale soluţii. Important este ca prin aceste educaţii  să urmărim ceea
ce se poate obţine şi realiza din punctul de vedere al unui comportament ca mod de a rămâne în sfera umanului din om
şi de a trăi într-o lume în care conflictele, chiar dacă nu pot fi în totalitate soluţionate sau eliminate, totuşi pot fi
atenuate, pentru a face posibilă convieţuirea şi afirmarea personalităţii omului.

Cum reuşeşte această proiectare curriculară să dezvolte la elevi înţelepciunea, curajul şi dreptatea? Copiii
trebuie să se deprindă cu buna–cuviinţă, cumpătarea, respectul faţă de bătrâni, ascultarea faţă de părinţii lor, să fie
învăţaţi să fie sinceri cu toţi oamenii, să aprecieze faptele la justa lor valoare ş.a. Toate acestea ar putea fi realizate
numai dacă ,,noile educaţii” ar ocupa locul meritat.

În şcoală trebuie să se formeze elevului capacitatea de a acţiona corect în împrejurări foarte variate, împrejurări
pe care nu i le poate crea şcoala, atâta timp cât ea nu reproduce, decât în termeni aproximativi, societatea. De aceea,
concluzia mea este că şcoala trebuie concepută ca un mod de viaţă socială şi nu ca un mediu artificial; dacă ,,noile
educaţii” ar fi abordate si în plan disciplinar, nu numai în plan transdisciplinar, modular si infuzional, numai atunci
şcoala ar fi un mediu natural, care ar pune în discuţie probleme reale care îl ajută cu adevarat pe elev în viaţă.

Chiar dacă drumul spre un demers activ al ,,noilor educaţii” este complex, dificil şi de durată, chiar dacă cei
interesaţi cu adevărat în acest domeniu sunt, la noi, relativ puţini, trebuie să ne asumăm totuşi responsabilitatea de a ne
implica în acest demers atât de important şi absolut necesar pentru realizarea unei veritabile reconstrucţii educaţionale.

Nu neg rolul cunoaşterii, al instruirii, dar consider că utilitatea unei informaţii nu poate fi apreciată corect decât
dacă avem în vedere gradul şi modul în care ea se transferă în conduita copilului, întrucât instruirea este concepută ca
un mijloc subordonat determinării unui anumit comportament.

Asadar, şcoala trebuie să funcţioneze ca un cadru nu numai normativ, dar şi afectiv, astfel încât să faciliteze
interiorizarea valorilor, deoarece nu trebuie să uităm faptul că deciziile copiilor sunt nu numai efectul raţionalităţii, ci şi
al logicii afective.

În societatea românească, şcoala nu acordă ,,noilor educaţii” nici timpul, nici atenţia cuvenită. Din experienţa
personală, din studiile si cercetările efectuate pentru lucrarea de licenţă, din activitatea didactică realizată până în
prezent, am constatat urmatoarele:
-viaţa şcolară nu este, prin specificul ei suficient de reprezentativă pentru complexitatea vieţii sociale în vederea căreia
pregătim elevii.

Propun introducerea ,,noilor educaţii” ca discipline de învătământ separate sau combinate cate 2-3-4 educaţii la
toate clasele de învăţământ ca discipline obligatorii, (inclusiv în mediul preşcolar sub formă de joc prin povestiri,
jocurile de rol, exerciţii etc.) cu accent pe interiorizarea valorilor. Organizarea procesului educaţional la vârstele
preşcolare şi şcolare este hotărâtoare pentru formarea bazelor viitorului profil psihologic al copilului, deoarece acesta
resimte în permanenţă trebuinţa de criterii valorice, de modele de comportament. Nu trebuie să uităm faptul că întregul
efort de educare a comportamentului în şcoală tinde să asigure deplasarea influenţelor din exterior spre interiorul
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personalităţii elevului. Locul constrângerilor dictate de alţii îl preiau tot mai mult convingerile bazate pe subiectivitatea
copilului, educaţia transformându-se treptat într-un autentic proces de autoeducaţie şi autoperfecţionare a elevului.

Dacă se valorifică persoana elevului în acelaşi timp ca fiinţă creată şi fiinţă creatoare, conştientă de sensul
creaţiei şi se dezvoltă capacităţile creativităţii în şcoală, atunci se va revigora speranţa oamenilor şi, treptat, se vor crea
chiar în procesul educaţiei noi valori. Se impune în primul rând sensibilizarea persoanelor implicate în educaţie:
 educatori (cadre didactice, părinţi);
 oameni de ştiinţă (specialişti în ştiinţele educaţiei şi nu numai);
 oameni politici (care iau decizii în domeniul educaţiei).

În ceea ce priveşte legătura dintre teoria pedagogică şi practica educativă, dezvoltarea comportamentelor
dezirabile ca scop al educaţiei implică prezenţa autonomiei la toate nivelurile procesului educativ care trebuie să fie
concordante prin raportare la scopul stabilit. Dificultatea principală rămâne trecerea de la concepţia teoretică la practica
educaţională. Neconcordanţa dintre „teoriile” şi „practicile” privind ,,noile educaţii”  poate fi considerată o explicaţie a
manifestării nesiguranţei, pesimismului şi pasivismului în activitatea de educaţie. O condiţie a depăşirii acestei situaţii
este unirea eforturilor de cooperare între oamenii şcolii, oamenii de ştiinţă şi oamenii politici întrucât eficacitatea
educaţiei depinde de foarte mulţi factori nonformali (socio-economici, politici), dar un prim factor care influenţează este
chiar politica educaţională.

Viitorul educaţiei valorice şi mecanismului dezvoltării comportamentului constă de fapt în interiorizarea unor
virtuţi. Nu trebuie să uităm faptul că viitorul nu există, el urmează să fie construit; viitorul copiilor noştri depinde de
modul în care noi ne străduim să-i educăm. Datoria noastră este să ne gândim, cât mai bine posibil ce tip de oameni
dorim să fim şi în ce stil de viaţă dorim să trăim şi apoi să alegem să acţionăm cât mai înţelept posibil.
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Strategia didactică-un mod de combinaţie optimă a metodelor şi
mijloacelor de învăţământ

Lăluciu Geanina Gabriela
Şcoala Gimnazială Găgeşti

Judeţul Vrancea

Strategiile didactice sunt modalităţi mai complexe de organizare a procesului de instruire pe baza combinării
metodelor,a mijloacelor de învăţământ şi a formelor de grupare a elevilor,în scopul realizării obiectivelor pedagogice.
În acest sens putem vorbi de strategii inductive si deductive ,analogice, transductive,algoritmice şi euristice. Didactica
modernă  recunoaste meritele atât abordării inductive cît şi ale celei deductive ,ambele necesare iniţierii elevilor în
metodele cunoaşterii ştiinţifice.

Strategiile didactice au o contribuţie deosebită la optimizarea procesului de instruire şi formare a personalităţii,
întrucât, cu ajutorul lor, profesorul stăpâneşte acţiunea instructivă, o dirijează, o controlează şi o reglează continuu în
direcţia impusă de finalităţile actului de învăţământ (I. Cerghit)

Folosind strategiile didactice , în special pe cele euristice, profesorul reuşeşte să formeze la elevi structurile
cognitiv-operaţionale şi acţionale , le dezvoltă capacitatea de activitate independentă, pe baza metodelor de învăţare şi
autoevaluare,pregătindu-i astfel pentru educaţia permanentă.Fiecare profesor îşi stabileşte strategiile didactice având în
vedere conţinutul şi obiectivele situaţiilor de instruire ,diferitele  tipuri de învăţare, principiile şi legalitătile didactice ,
nivelul de cunoştinţe ale elevilor ,spaţiul şcolar,timpul alocat lecţiei.

Cele mai importante strategii  didactice sunt:
 strategiile  inductive( conduc elevul de la analiza faptelor concrete la elaborarea de noi cunoştinţe; de la

percepţia intuitivă  la  gândirea abstractă; de la particular la general; de la cunoaşterea efectelor la desluşirea
cauzelor);

 strategiile  deductive (urmează calea raţionamentului invers celui inductiv, adică pleacă de la definiţie la
concretizări sau exemplificări);

 strategiile  analogice (bazate pe modelare);
 strategiile transductive(se referă la explicaţiile prin metafore);
 strategiile  mixte
 strategiile algoritmice(explicativ –demonstrative,intuitive,imitative ,expozitive);
 strategiile euristice de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire, având ca efect stimularea

creativităţii(problematizarea,descoperirea,modelarea ,dialogul etc.).
Strategiile  didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare , al mijloacelor didactice şi suporturilor

tehnice de instruire.
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La stabilirea strategiilor didactice trebuie avute în vedere câteva criterii (M. Ionescu, 1997):
concepţia pedagogică şi didactică generală a perioadei respective, principalele orientări din didactică şi concepţia
personală a cadrului didactic;
 sistemul principiilor didactice generale şi cel al principiilor didactice specifice disciplinei de studiu;
 obiectivele generale, cadru, de referinţă şi specifice, în funcţie de finalitatea urmărită;
 natura şi specificul conţinutului ştiinţific care face obiectul activităţii instructiv-educative; acesta poate fi

predat şi asimilat în moduri diferite, în funcţie de rolul deţinut de profesor sau elev;
 particularităţile clasei de elevi (număr de elevi, grad de omogenitate, nivel de pregătire, de dezvoltare

intelectuală, particularităţi de vârstă şi individuale, nivelul motivaţional, sistemul de interese şi aspiraţii,
aptitudini etc.);

 experienţa şi tipul de învăţare ale elevilor (cele mai eficiente strategii sunt cele care promovează tipul de
învăţare activă, euristică şi creatoare);

 natura şi formele probelor de evaluare;
 dotarea didactico-materială a şcolii, caracteristicile spaţiului şcolar;
 timpul disponibil;
 personalitatea şi competenţa ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică a cadrului didactic, stilul, ingeniozitatea

şi creativitatea sa.


Funcţiile strategiilor didactice:
 funcţia cognitivă, de cunoaştere a ştiintei şi culturii, cu ajutorul metodelor de învăţământ;
 funcţia formativ- educativă, de dezvoltare intelectuală , tehnologică, estetică şi morală;
 functia instrumentală sau operaţională , de realizare a obiectivelor pedagogice;
 funcţia normativă, indicând modalităţile de predare- învăţare şi evaluare , în scopul optimizării acestora

(Cerghit)
Principalele componente ale strategiei didactice sunt:
 sistemul formelor de organizare si desfasurare a activitatii educationale
 sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor si procedeelor didactice
 sistemul mijloacelor de învatamânt, respectiv a resurselor utilizate
 sistemul obiectivelor operationale.

Aşadar, strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare( informative şi activ-
participative, de studiu individual, de verificare si evaluare). Strategia nu se confunda cu metoda sau cu metodologia
didactică. Metoda vizează o activitate de predare-învăţare-evaluare. Strategia vizează procesul de instruire în ansamblu
si nu o secvenţă de instruire.
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Formal și informal în cadrul grupului școlar

Oprea Raluca
Școala Gimnazială “Ion Basgan”, Focșani

Clasa şcolară este un grup social supus în mod constant influentelor educative exercitate de şcoală. Ansamblul
de elevi ce o compune este un grup social specific, în cadrul căruia exista o varietate de relaţii educative. Aceste relaţii
au ca suport raporturile interpersonale din cadrul clasei şi relaţia pedagogică educator-educat. Deşi relaţia profesor-elev
are un pronunţat caracter didactic, ea este influenţata de pluralitatea de relaţii interindividuale pe care le are elevul în
clasa şi în afara ei.

Pentru desfășurarea procesului de educație, elevii sunt organizați pe criterii de vârstă, în funcție de repartizarea
geografică a populației. Clasa de elevi poate fi abordată din punct de vedere didactic și psihosocial.

Din punct de vedere didactic clasa este un cadru în care se produce învățarea, se formează priceperi si
deprinderi, competențe în diferite domenii, care asigură tânărului integrarea cu succes în activitatea socială.

Din perspectivă psihosocială, clasa „nu constituie un domeniu static, ci un câmp dinamic în care se desfăsoară
jocul unor forțe multiple: atracție, respingere, afirmare de sine, ascensiune, retragere, suspiciune, pretenții, stimă. Clasa
este un grup care are propria taină. Fiecare clasă reprezintă o organizare dinamică si o structură specifică…”
(Kriekomans, W., La Pedagogie generale, PUF, Paris, 1989).

Tipurile de grupuri şcolare pot fi stabilite atât după mărimea lor, cât şi în funcţie de caracterul organizării.
Din punct de vedere al caracterului organizării, grupurile şcolare, ca şi cele sociale în general, pot fi : grupuri

şcolare formale (instituţionalizate, legale, organizate pe baza unor reglementări oficiale) şi grupuri şcolare informale (
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spontane, neinstituţionalizate, care se constituie ca aglomerări temporare, incidentale, de elevi, bazate pe unele situaţii
neaşteptate, dar care-i atrag pe copii).

Grupurile şcolare sunt formale şi informale, adică microgrupurile din interiorul acestora.
Grupurile formale sunt organizate oficial, relaţiile dintre membrii grupurilor fiind reglementate de anumite

norme. Clasa şcolară e un grup care formează relaţii de interdependentă funcţională între membrii săi şi care desfăsoară
activităţi cu scopuri comune. Grupurile informale sau microgrupurile (de studiu, de joacă) sunt neinstituţionalizate şi
formate pe baza unor interese comune. Microgrupurile apar în interiorul grupurilor formale, întreţinând relaţii cu alte
grupuri sau microgrupuri.

În cadrul clasei şcolare, ca grup social, fiecare elev este atât obiect al educaţiei, cât şi subiect, influenţând şi el
pe ceilalţi, prin acţiunile sale conferite de sarcinile pe care le are de îndeplinit în clasă: responsabil de disciplină, de
bibliotecă, de curăţenie, de organizarea unor activităţi cultural-sportive şi turistice. În grup fiecare elev îşi lărgeşte
experienţa de viaţă, îşi formează idealul de viaţă. Deci climatul psihosocial al grupului şcolar influenţează formarea
personalităţii elevilor sub toate aspectele sale.

Şcoala e cunoscută mai mult prin procesele ei pedagogice ( de instruire şi de educare). Se ştie că în clasa
şcolară există o varietate de relaţii interindividuale. Este necesar să cunoaştem grupul şi ca ansamblu dinamic de relaţii
interumane (desfăşurate atât în clasă, cât şi în afara ei). Astfel că, profesorul care îşi cunoaşte elevii poate să anticipeze
problemele chiar înainte de a apărea.

Aceste relaţii interpersonale se manifestă, pe de o parte în atitudinea unui membru al colectivului faţă de elevi,
faţă de ceilalţi, iar pe de altă parte, în atitudinea grupului faţă de el. Când în cadrul clasei de elevi există şi microgrupuri,
atunci apar relaţii între acestea şi grupul formal, care uneori sunt contradictorii şi este nevoie de intervenţia
învăţătorului, ca lider formal.

Așadar, clasa în care se formează elevii este un grup social unde, ca urmare a interrelațiilor ce se stabilesc între
membrii săi, apare si se manifestă o realitate socială cu consecințe multiple asupra desfășurării procesului instructiv-
educativ.
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Relațiile dintre educația formală, nonformală și informală
Butunoi Tudorela

Şcoala Gimnazialǎ “Ion Basgan”-Focşani, jud. Vrancea

Pornind de la varietatea situaţiilor de învăţare şi de la gradul diferit de intenţionalitate acţională, educaţia se
poate obiectiva în trei ipostaze: educaţia formală, educaţia non-formală şi educaţia informală.

Educaţia formală se referă la totalitatea influenţelor intenţionate şi sistematice elaborate în cadrul unei
instituţii specializate (şcoală, universitate) în vederea formării personalităţii umane; scopul acestui tip de educaţie îl
constituie introducerea progresivă a elevilor în marele parafigme ale cunoaşterii şi instrumentarizarea lor cu tehnici
culturale ce le vor asigura o anumită autonomie educativă. Pregătirea este elaborată în mod conştient şi eşalonat, fiind
asigurată de un corp de specialişti pregătiţi anume în acest sens. Educaţia formală permite o asimilare sistematizată a
cunoştinţelor şi facilitează dezvoltarea unor capacităţi, aptitudini şi atitudini necesare pentru inserţia individului în
societatea dată.

Avantajele principale ale educaţiei formale sunt reprezentate de posibilitatea realizarii unei evaluării
individualizate de tip formativ şi dezvoltarea sistematică a deprinderilor de muncă intelectuală ale celui care se educă.
“Evaluarea în cadrul educaţiei formale revine cu deosebire fiecărui cadru didactic şi instituţiei în ansamblu” (Cozma,
1988, pag.79).

Dezavantajele: centrarea excesivă pe realizarea competenţelor prevăzută de programa şcolară şi restrângerea
libertăţii de acţiune a elevilor , fapt ce poate conduce la apariţia dezinteresului, plictiselii sau monotoniei (Constantin
Cucoş, 1996, pag.35).

Educaţia non-formală cuprinde totalitatea influenţelor educative ce se derulează în afara clasei (activităţi
extra, para şi perişcolare) sau prin intermediul unor activităţi opţionale sau facultative. Acţiunile incluse în acest
perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate şi vin în întipărirea intereselor variate individuale ale elevilor, cu
efecte formative (Cozma, 1998, pag.50). Această educaţie a existat dintotdeauna, ceea ce este nou astăzi în legătură cu
această manieră de a educa rezida în organizarea ei planificată. Ȋn unele situaţii, educaţia non-formală poate fi o cale de
ajutor pentru cei care au şanse mai mici de a accede la o şcolarizare normală: săraci, izolaţi, locuitori din zonele retrase,
analfabeţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale (Lansheere, 1992, pag.566).
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Educaţia non-formală datorită caracterului său mai puţin formalizat, prezintă avantajul unui spaţiu instructiv-
formativ mult mai flexibil decât cel strict şcolar, oferind astfel individului o mai mare libertate de acţiune, şi permiţând
celor care se instruiesc atât o mai bună selectare a informaţiilor şi cunoştiinţelor cât şi o mai bună personalizare a
modului de valorificare efectivă a acestora. Dezavantajul major al educaţiei non-formale este determinat de absenţa
unor demersuri evaluative sistematice, fapt ce în absenţa unei autoevaluări riguroase şi obiective poate conduce la
serioase rămâneri în urme a beneficiarelor acestor forme de educaţie. Un alt posibil dezavantaj al educaţiei non-formale
este riscul apariţiei, datorită plasării sale în contextul extraşcolar, mai puţin rigid şi formalizat, a unor abordări şi
implicari superficiale în activitate a participanţilor la acest tip de realizare a instrucţiei şi educaţiei. Din acest motiv se
recomandă o alternanţă judicioasă şi o îmbinare optimă a educaţiei non-formale cu cea formală, în fapt prima urmărind
exemplificarea, aprofundarea şi exersarea cunoştinţelor oferite de către cea de-a doua.

Educaţia informală include totalitatea informaţiilor neintenţionate , difuze, etrogene, voluminoase –sub
aspect cantitativ- cu care este confruntat individul în practica de toate zilele şi care nu sunt selectate, organizate şi
prelucrate din punct de vedere pedagogic. Educaţia informală ocupă totuşi ponderea ce a mai mare atât în timp cât şi ca
influenţe asupra variatelor laturi ale existenţei umane, îmbogăţind semnificativ profilul spiritual al individului. Cercetări
relativ recente demonstrează faptul că aproximativ 80% din informaţiile deţinute de către cetăţenii ţărilor avansate din
punt de vedere tehnologic le-au provenit acestora pe filiera educaţiei informale. Această formă de educaţie oferă
individului o mai mare libertate de acţiune şi posibilitatea de a gestiona optim procesul de formare a propriei
personalităţi.

Cu toate că fiecare tip de educaţie are propria sa manieră de acţiune şi propria funcţionalitate, este necesară
asigurarea unui spaţiu instructiv-formativ la nivelul căruia cele trei forme de educaţie trebuie să se sprijine şi să se
potenţeze reciproc în direcţia formării şi modelării adecvate a personalităţii celor care se educă.

In concluzie, se poate lesne observa ca toate cele trei dimensiuni ale educaţiei au câte ceva specific de
îndeplinit (conform Pain, 1990, pag.233).

1.Educaţia formală oferă:
-ca demers iniţial, introducerea individului în tainele muncii intelectuale organizate;
-posibilitatea de a formaliza cunoştinţele, plecând de la achiziţii istorice şi practici reieşite din acţiune;
-recunoaşterea achiziţiilor individuale;
-formalizarea si concretizarea achiziţiilor în alte modalităţi educative pe plan social;

2.Educaţia non-formală:
-răspunde adecvat la necesităţile concrete de acţiune;
-facilitează contactul cu cunoştinte plecând de la nevoile resimţite de educaţie;
-oferă un prim moment de abstractizare prin extragerea de cunoştinţe din practică;
-demetizează funcţia de predare;

3.Educaţia informală furnizează:
-o sensibilizare la contactul cu mediul ambiant;
-momentul declanşări unui interes de cunoaştere pentru subiect;
-posibilitatea trecerii de la un interes circumstanţial la o integrare mai cuprinzătoare;
-posibilitatea unei explorări personale, fără obligaţii sau prescripţii ferme;
-o marjă de libertate de acţiune pentru elaborarea unui proiect personal;
-posibilitatea de a gestiona propriul proces de formare.
,, Ce ascult, uit.
Ce văd, îmi amintesc.
Ce practic, ştiu să fac.“

Confucius
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Jocul didactic matematic la clasele I-IV

Claudia Mirela Rusu
Şcoala Gimnazială „Anghel Saligny” Focşani

Una din problemele de actualitate ale învăţământului primar constă în aflarea unor modalităţi optime de
dezvoltare a raţionamentului matematic. Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru fundamentarea deprinderilor
de muncă intelectuală şi pentru o învăţare activă, participarea la joc stimulând atât învăţarea, cât şi creativitatea elevilor.

Eficienţa procesului de învăţare depinde de terenul psihologic pe care se grefează cunoştinţele, de modul cum
este pregătită asimilarea lor. Particularităţile psihice ale copilului se definesc în funcţie de nivelul lor operaţional şi nu
în funcţie de volumul de informaţii acumulate.

Pentru însuşirea matematicii în ciclul primar se are în vedere logica internă a acestei discipline, precum şi
particularităţile concret-intuitive, formele şi operaţiile specifice gândirii copilului de vârstă şcolară mică.
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Potrivit teoriilor elaborate de Jean Piaget, şcolarul mic se află în stadiul operaţiilor concrete. Copilul gândeşte
mai mult operând cu mulţimi concrete, iar operaţiile cer o interiorizare, o funcţionare în plan mental.

Jocul este o activitate specific umană, dominantă în copilărie, prin care individul îşi satisface imediat, după
posibilităţi, propriile dorinţe, acţionând conştient şi liber în lumea imaginară pe care şi-o creează singur. În viaţa
copilului jocul îndeplineşte rolul pe care-l are munca în viaţa adultului. Este forma specifică prin care copilul se
dezvoltă şi asimilează cunoştinţe. E suficient să privim concentrarea copilului antrenat în joc, seriozitatea cu care
urmăreşte respectarea unor reguli sau lupta în care se angajează, pentru a înţelege că, în viaţa copilului, jocul este un
fapt esenţial. Dacă viaţa adultului este definită prin ocupaţiile profesionale, aceea a copilului este determinată prin joc.

Rolul jocului în viaţa copilului rezultă şi din punctul de vedere al lui McDugall, conform căruia jocul este şi o
pregătire pentru viaţa de mai târziu, dar, mai presus de toate, este însăşi viaţa copilului. E. Borel (1924) a tratat pentru
prima oară problema generală a jocurilor strategice; J. Newmann şi O. Morgenstern (1944) au elaborat primul tratat
consacrat teoriei jocurilor. Remarcabilă din acest punct de vedere este şi Strategia jocurilor cu aplicaţii la programarea
liniară (1961) a lui O. Onicescu.

Scopul principal prevăzut de programa şcolară pentru cei mici – acela de a-i interesa pe copii în asimilarea
unui volum de cunoştinţe logice, simple, polivalente, pe baza cărora să se orienteze în problemele lumii înconjurătoare
şi să exprime judecăţi şi raţionamente – se poate realiza prin utilizarea jocului didactic.

Eficienţa jocului depinde de sincronizarea pe care o asigură cadrul didactic între tema jocului şi ambianţă,
elementele de joc, recompensele sau pedepsele, rigoarea jocului.

Jocurile matematice îndeplinesc o funcţie esenţială, cea organizatorică, prin faptul că permit o bună planificare
a timpului elevului şi al cadrului didactic. În timpul jocului, acesta din urmă activează toţi copiii. Acţiunile lor nu sunt
aleatorii, ci jalonate şi controlate prin reguli de joc. De asemenea, jocurile matematice permit desfăşurarea unor
interacţiuni diferenţiate, în care elevii se întreţin cu ei înşişi şi colaborează în cadrul grupului, concurând în paralel cu
un alt grup, fapt care conduce la cunoaşterea de sine şi la asumarea unor responsabilităţi privind propriile acte.

Copiii timizi vor fi şi ei activi, nemaifiind dominaţi de cei extravertiţi. De semnalat este şi funcţia
motivaţională a jocului. Tema căreia i se supune jocul este mai motivantă decât majoritatea temelor didactice.
Relaxarea, bucuria jocului fac astfel ca sarcinile formulate să fie plăcute.

Nu mai puţin importantă este funcţia didactică pe care o pot avea jocurile matematice, jocuri care permit
dezvoltarea capacităţilor intelectuale, tactile, mnemotehnice.

Jocurile au şi o funcţie cognitivă, cu un vector îndreptat spre noi achiziţii şi un altul spre copil, pentru
cunoaşterea lui psihopedagogică. Prin joc copilul se manifestă firesc, fapt care îi permite cadrului didactic să-l studieze
sub aspect temperamental sau caracterial şi să optimizeze activitatea din mers, atunci când este cazul.

Jocul permite şi o pedagogie a erorilor – mult recomandată în ultimul timp –, prin stimularea puterii de
discernământ a copiilor şi prin realizarea unor diferenţe valorice , atât cât o permite vârsta.

Numai convergenţa activităţilor didactice cu jocul (cea mai liberă formă de instruire) asigură eficienţa maximă
a lecţiei de matematică.

Prin folosirea jocurilor didactice în predarea matematicii la clasele mici se realizează şi importante sarcini
formative ale procesului de învăţământ. Astfel, jocurile didactice matematice:

- dezvoltă spiritul imaginativ-creator şi de observaţie;
- antrenează operaţiile gândirii: analiza, sinteza, comparaţia, clasificarea, ordonarea, abstractizarea,

generalizarea, concretizarea;
- dezvoltă spiritul de iniţiativă şi independenţa în muncă, precum şi spiritul de echipă;
- formează deprinderi de lucru rapid şi corect;
- dezvoltă atenţia, disciplina şi spiritul de ordine în desfăşurarea unei activităţi;
- asigură însuşirea mai rapidă, mai temeinică, mai accesibilă şi mai plăcută a unor cunoştinţe relativ

aride pentru această vârstă (numeraţia,operaţiile aritmetice etc.).
Jocurile didactice matematice cuprind unele reguli care precizează cine poate deveni câştigătorul jocului. În

acelaşi timp ele cuprind şi unele restricţii – elevii care greşesc vor fi scoşi din joc sau penalizaţi, depunctaţi.
Regulile trebuie să fie formulate clar, corect, concis, să fie înţelese de către toţi participanţii la joc şi, în funcţie

de etapele jocului, se stabilesc şi punctajele corespunzătoare.
Subordonarea intereselor personale, celor ale echipei, lupta pentru depăşirea eventualelor obstacole,

respectarea unor reguli prestabilite contribuie la dezvoltarea personalităţii elevului.
Prin joc şcolarul mic devine interesat faţă de activitatea desfăşurată la clasă, capătă încredere în forţele sale.

Jocul matematic dezvoltă gândirea, spiritul de iniţiativă, independenţa în muncă, spiritul de echipă, de cooperare, de
întrajutorare, disciplina şi ordinea în desfăşurarea unor activităţi bine conduse, contribuind la creşterea randamentului
şcolar.

Importanţa jocului se ramifică în formarea deprinderilor de muncă organizată, prevenirea oboselii, găsirea de
noi căi eficiente de învăţare, evaluarea propriilor rezultate şi evaluarea rezultatelor colegilor, dezvoltarea abilităţilor în
activităţi de construcţii şi montaj, integrarea copilului în colectiv, instruirea unor relaţii de fairplay, dezvoltarea
rapidităţii şi a preciziei în acţiune, formarea intelectuală, morală, estetică, formarea conduitei civice, suscitarea
curiozităţii şi a unor noi interese pentru cunoaştere.

În ecuaţia jocului intră suma dintre conţinut şi formă, trecută prin filtrul originalităţii şi experienţei cadrului
didactic.
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Rezumat
Una din problemele de actualitate ale învăţământului primar constă în aflarea unor modalităţi optime de dezvoltare

a raţionamentului matematic. Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru fundamentarea deprinderilor de muncă
intelectuală şi pentru o învăţare activă, participarea la joc stimulând atât învăţarea, cât şi creativitatea elevilor.

Importanţa jocului se ramifică în formarea deprinderilor de muncă organizată, prevenirea oboselii, găsirea de noi
căi eficiente de învăţare, evaluarea propriilor rezultate şi evaluarea rezultatelor colegilor, dezvoltarea abilităţilor în
activităţi de construcţii şi montaj, integrarea copilului în colectiv, instruirea unor relaţii de fairplay, dezvoltarea
rapidităţii şi a preciziei în acţiune, formarea intelectuală, morală, estetică, formarea conduitei civice, suscitarea
curiozităţii şi a unor noi interese pentru cunoaştere.

Temele pentru acasă  şi rolul lor în sporirea randamentului şcolar

Luminiţa Lalu – Şcoala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu’’ Focşani
Gheorghe Airini – Şcoala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu’’ Focşani

Randamentul şcolar reprezintă performanţele obţinute de la un elev la un obiect, la un  examen, la un concurs,
care pun în evidenţă un anumit nivel de dezvoltare psihică. El este strâns legat de noţiunea de progres şcolar, care
desemnează măsura evoluţiei ascendente a randamentului, ce se înregistrează cu prilejul fiecărei noi evaluări a lui. Din
punct de vedere pedagogic, procesul instructiv are o valoare optimă atunci când randamentul copiilor este maxim, iar
randamentul copiilor depinde de nivelul funcţional la începerea unei activităţi psihice.

In funcţie de obiectivele dominante vizate de învăţator V.Okn diferenţiază temele astfel:
 Teme care urmăresc fixarea cunoştinţelor însuşite în cadrul lecţiei şi care

constau în învăţarea după manual sau dupa notiţe.
 Teme focalizate pe dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor a caror formare a

fost iniţiată în orele de curs;
 Teme centrate pe însuşirea cunoştinţelor noi, care anticipa o lecţie ce urmează

a fi predata sau completeză o lecţie deja abordată;
 Teme mixte reunind două sau mai multe dintre scopurile anterior enunţate.

Temele pentru acasă pot constitui o modalitate de creştere a randamentului şcolar dacă, în primul rând, nu sunt
date întâmplător sau apelându-se la improvizaţii de ultim moment.  Nu trebuie folosită practica stabilirii temelor pentru
acasă încă din momentul planificării, însă ele se stabilesc imediat după elaborarea obiectivelor şi nu la sfârşitul orei .
Cerinţele temei trebuie să urmărească unul sau doi descriptori de performanţe specifici lecţiei predate. Tema se
comunică în timpul optim şi nu după ce a sunat de ieşire, astfel încât pentru acele cerinţe mai dificile să oferim
explicaţii suplimentare. Este recomandabil să dăm teme diferenţiate pentru elevii mai buni şi pentru elevii mai slabi. Cei
cu un randament mai scăzut la învăţătură vor simţi bucurie când vor reuşi să aducă singuri la capăt un exerciţiu /
problemă, vor căpăta încredere în forţele proprii,iar ceilalţi vor fi determinaţi să lucreze la capacitatea maximă.

Temele pentru acasă trebuie să respecte raportul informativ-formativ. Ele nu trebuie să-i solicite pe elevi doar
prin capacitate sau prin caracterul reproductiv de informaţii. Ele trebuie să găsească corespondent în obiectivele
concrete ale lecţiei,să măsoare prin cerinţele ei divergenţa gândirii, creativitate, ritmul de lucru şi nu în ultimul rând,
calitatea exprimării scrise. Prin tema pentru acasă trebuie urmărit dacă elevii pot opera cu in formaţiile deţinute. De
aceea, elevii trebuie să conştientizeze că e necesar să înveţe bine lecţia, mai întâi şi apoi să-şi facă tema pentru acasă.
Tema trebuie dată ţinând seama de orarul zilei in care trebuie efectuată şi trebuie să conţină cerinţe diverse şi atractive.
Ea nu trebuie să plictisească pe elevi prin repetarea unui anumit gen de cerinţe...

De ce sunt atât de importante temele pentru acasă?
Temele pentru acasă reprezintă o extensie importantă a învățării la clasă. Ele ajută la cimentarea ideilor pe care

copiii le deprind sau ar trebui să le deprindă la școală. Temele pentru acasă pot avea diverse forme cum ar fi:
•rezolvarea problemelor de matematică;
• găsirea răspunsurilor la diverse întrebări;
• scrierea de mici eseuri sau compuneri;
• redactarea unui jurnal de week-end sau de vacanță;
• pregătirea pentru un test;
• căutarea diverselor subiecte într-o enciclopedie sau pe internet pentru îmbunătățirea abilităților de cercetare;

Complexitatea și cantitatea temelor pentru acasă vor crește progresiv, odată cu vârsta. Părerile despre volumul
de teme pentru copiii de vârstă fragedă sunt împărțite dar este o părere unanimă că acestea trebuie să existe. Obișnuința
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de a avea teme de la o vârstă cât mai fragedă este cu siguranță un avantaj pentru copil, avantaj care îl va aju ta odată cu
trecerea anilor.

Unii părinţi şi chiar învăţători comit mari greşeli în educarea şi creşterea copiilor,cu randament scăzut. Mulţi
sunt siliţi de către părinţi să lucreze toată ziua şi chiar în zilele libere pentru a ajunge la rezultate mai bune la învăţătură.
Astfel, copilul este suprasolicitat şi prezintă o capacitate de concentrare din ce în ce mai redusă. El are nevoie de efort
individual orar igienic întocmit raţional şi chiar pauze mai lungi. Un orar alcătuit raţional trebuie să ţină seama de
alternativa obiectivelor de învăţământ cu o activitate preponderent intuitiv-practică,cu obiectivele la care predomină
activităţile abstract-verbale.

Limba română, ca disciplină de studiu în învăţământul primar, are următoarele componente: citirea, scrierea,
lectura suplimentară, comunicare.

Activitatea de învăţare şi consolidare a citirii se realizează prin efort personal al elevului şi el trebuie să fie
conştient de acest efort, mai ales de finalitatea acestui efort. Este deosebit de important în plan psihologic, motivaţia
acestui efort, deoarece micul şcolar dacă nu conştientizează necesitatea acestuia dezarmează uşor. Pentru sporirea
randamentului la acest obiect elevului nu trebuie să i se povestească textul după ideile principale, să-i prezinte
conţinutul într-o formă proprie în care să folosească expresii şi cuvinte întâlnite în aceste texte. Şi la lectură elevii au
nevoie de o motivaţie pentru a putea obţine randamentul scontat. Pe lângă pregătirea asigurată prin lecţiile de citire în
care sunt iniţiaţi cu tehnici generale ale muncii cu cartea elevilor  trebuie să li se trezească interesul pentru cărţi prin
povestirea sau citirea unui fragment, recenzia unor cărţi, lecţii de popularizare a unor cărţi. Importanţa lecturii fie că e
efectuată independent sau sub supravegherea învăţătorului, constă în faptul că ea contribuie la îmbogăţirea şi
dezvoltarea cunoştinţelor elevilor, la formarea unor atitudini pozitive.

Tema pentru acasă la comunicare trebuie să-l pună pe elev în situaţii inedite, de o dificultate moderată, în care
el să utilizeze partea teoretică asimilată. Obişnuirea elevilor cu aplicarea teoriei gramaticale în practica exprimării se
realizează treptat, prin exerciţii zilnice. Pentru aceasta se cere cultivarea la elevi a unei atitudini conştiente faţă de
fiecare regulă sau definiţie învăţată.

Premisa principală de la care trebuie pornit în îndrumarea elevilor pentru activitatea de elaborare a unei
compuneri, indiferent de felul ei, este necesitatea, nu nici independenţe, efortul intelectual propriu.  Dacă în clasă
învăţătorul îşi procură materialele care să sugereze planul unei compuneri, face apel la imaginaţia copiilor, chiar începe
compunerea, acasă, elevul va folosi sursele de inspiraţie sugerate şi va relata modul său de a vedea lucrurile.

În cadrul matematicii, elevii de vârstă şcolară mică, iau cunoştinţă  cu unele tehnici elementare ale învăţăturii
intelectuale.  Prezentarea conţinutului matematic cât mai clar, mai atrăgător, variat şi la nivelul posibilităţilor de
înţelegere stimulează interesul pentru această disciplină, plăcerea de a căuta şi satisfacţia de a descoperi lucruri noi, dar
şi de a obţine rezultate mult mai aşteptate:  calificative mai bune.  Deprinderea acestei activităţii trebuie începută la cea
mai fragedă vârstă.

La obiectele: ştiinţe, geografie şi istorie – temele  pentru acasă constau fie în citirea şi povestirea lecţiei, fie în
temele de o mai mare întindere. Elevii trebuie mai întâi învăţaţi să citească integral lecţia, să citească pe părţi logice, să
redea cu cuvinte proprii fiecare parte şi apoi integrarea lecţiei.  Temele tip referat presupun un timp mai lung de
realizare, un material mai bogat şi mai ales lucrul pe echipe (exemple: Formele poluării în Com. Zamostea - la ştiinţe,
Relief, floră şi faună în com. Zamostea - la geografie).

Scopul temei pentru acasă - este consolidarea achiziţiilor de către elevi în timpul orelor de clasă, prin activităţi
şi sarcini de lucru complementare, sub formă scrisă, orală, practică şi sub formă de interacţiuni cu mediul extraşcolar
(bibliotecă, muzeu).

Oricât de ocupaţi sunt părinţii, rolul lor în realizarea temelor este cel mai important. Neglijenţa pentru lecţii
face ca efortul dascălilor depus în timpul orelor de curs să fie în zadar.

Nu îi lăsaţi să îşi facă lecţiile singuri!
Fără a repeta şi fără a exersa ceea ce au făcut la şcoală, copiii nu au cum să aprofundeze şi să reţină

informaţiile. De aceea este necesar să menţineţi o bună comunicare cu micuţul dumneavoastră şi să vă implicaţi în
programul său cotidian. Chiar dacă este competent şi conştiincios şi îşi organizează programul ca un om mare, acesta nu
este un motiv să-l lăsaţi în fiecare seară să-şi facă temele singur. Este important să-i verificaţi muncă, pentru a vedea
dacă a asimilat corect noile cunoştinţe.

În primul rând, este important ca şcolarul să lucreze în camera sa, pe un birou care să îi permită o poziţie
corectă pentru scris. Înainte de începerea lecţiilor, aerisiţi camera şi asiguraţi o temperatură potrivită în încăpere. Biroul
trebuie să fie uşor înclinat şi amplasat cu faţa spre geam, pentru a fi luminat bine caietul. În cazul în care afară s-a
întunecat deja, aprindeţi lampa de birou, un accesoriu de nelipsit în camera de studiu. Nu lăsaţi televizorul sau radioul
pornit, pentru a nu distrage atenţia copilului, iar dacă ştiţi că se descurcă singur, lăsaţi-l să îşi facă temele, şi abia apoi
mergeţi să îl controlaţi. Sfătuiţi-l să citească cu voce tare, pentru că este o metodă bună de a memora mai uşor. Veţi
putea astfel să verificaţi pronunţia sa şi să-l corectaţi dacă este nevoie.

Dacă micuţul are probleme la efectuarea temelor, atunci ar fi bine să vorbiţi cu învăţătoarea, pentru a cunoaşte
şi punctul ei de vedere şi pentru a găsi împreună o soluţie. Dacă nu reuşiţi să îndreptaţi situaţia, atunci vă puteţi gândi la
o persoană specializată care să îl mediteze. La această soluţie puteţi apela şi dacă sunteţi nişte părinţi ocupaţi şi nu aveţi
timp pentru temele zilnice ale copilului. Oricum aţi proceda, important este să acordaţi atenţie temelor pentru acasă şi să
nu lăsaţi copilul să îşi neglijeze această sarcină.

Eficienţa ajutorului acordat de părinţi în efectuarea temelor diferă, în funcţie de momentul acordării acestuia:
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 acordat în timpul efectuării temelor, fragmentează timpul de învăţare al copilului;
 acordat seara, când timpul de învăţare s-a consumat, remedierea este posibilă doar prin consumarea altui timp;
 calea cea mai eficientă ar fi discuţia cu copilul înainte de rezolvarea temelor, precum şi controlul pe  etape.

În concluzie, învăţătorul trebuie să intervină prin discuţii cu părinţii pentru ca aceştia să fie ajutaţi să hotărască
asupra eficienţei acestui ultim tip de ajutor ce trebuie acordat copilului lor.

Învăţătorul trebuie să găsească soluţii pentru îmbunătăţirea atitudinii părinţilor faţă de tema pentru acasă,
cunoaşterea clară de către aceştia a obiectivelor urmărite prin acest tip de activitate, dar şi a a mijloacelor cele mai
eficiente pentru atingerea lor.

În sfârşit, dar nu în ultimul rând,tema trebuie corectată obligatoriu, nu pentru a îndeplini o sarcină profesională,
ci pentru a măsura gradul de realizare a descriptorilor de performanţă şi pentru a stabili măsuri ameliorative privind
posibilitatea realizării ulterioare a tuturor obiectivelor. Observaţiile făcute elevilor trebuie să fie corecte şi lizibile.
Greşelile tipice cât şi cele grave trebuie discutate cu elevii chiar atunci când li se înmânează caiete.

Bibliografie:
Cucoş Constantin - Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi 2002.
Revista - Învăţământ primar,Editura Discipol, Bucureşti 2004.
Revista ”Învăţământul primar”, nr. 4/2004, Editura Miniped, Bucureşti.
Revista ”Învăţământul primar”, nr. 1-3/2006, Editura Miniped, Bucureşti.

Curriculum centrat pe obiective şi curriculum centrat pe competenţe. Privire critică
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REZUMAT
Abordarea pe competențe a invadat aproape toate sectoarele activității umane. Școala este un domeniu pe care

reformele societății vibrează specific. Lucrarea prezintă diverse interpretări al căror obiect este conceptul de
competență, încercând să situeze această noțiune în contextul actual al reflecțiilor și al luărilor de atitudine. Sunt puse
în evidență impactul în creștere asupra sistemului educativ al  centrării pe competențe a curriculumului și riscul
confuziilor între paradigma constructivistă și cea comportamentalistă, modificările raportului transmitere-descoperire
de cunoștințe, relația profesor-elev. Lucrarea analizează beneficiile acestei mișcări, dar și limitele și criticile pe care le
suscită. Este propusă, în concluzie, în locul unei adeziuni necondiționate la acest model unic, adoptarea unei atitudini
critice și  dialectice, bazată pe reflecție și căutare.

Planul lucrării
 Reflecții introductive
 Noțiunea de competență. Interpretări
 Contextul globalist al sistemelor școlare
 Originile abordării curriculare pe competențe
 Impactul abordării pe competențe asupra procesului educațional
 Redefinirea unor concepte
 Conceptul de învățare
 Conceptul de evaluare
 Despre raportul ”școală tradițională” și ”școală nouă”
 ”Via media”
 Concluzii

Reflecții introductive
O problemă asupră căreia dezbaterile de specialitate nu-și acordă răgazul de a reflecta mai mult decât la nivelul

simplelor enunțuri este aceea a ”conflictului” între cele două soluții în ceea ce privește scrierea curriculumului școlar:
centrarea curriculumului pe obiective sau centrarea pe competențe. Opțiunea pentru design -ul curriculumului pe
competențe este de dată recentă în  România. Ca și în alte tipuri de situații, atât mediul profesoral cât și cel al
teoreticienilor educației, se pare că au ”vocația” de a îmbrățișa fără vreo grilă personală, soluții importate, așa cum au
fost ele experimentate prin alte culturi educaționale. Fără a observa actualitatea disputelor de idei din sistemele
educaționale furnizoare ale soluțiilor despre care vorbeam, specialiștii, dar mai cu seamă practicienii români declară și
construiesc dovezi, raționamente într-un partizanat fără rezerve pentru competențe. De altfel, atracția aceasta are o
explicație: abordarea pe competențe este o mișcare ce pare a se impune în aproape toate sferele activității umane.

Noțiunea de competență. Interpretări
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Deși îl regăsim astăzi pe buzele tuturor, se apreciază că termenul de competență este greu de definit în mod
satisfăcător. David McClelland12, psiholog american, este adesea considerat părintele noțiunii de competență.
Conceptul care începuse să fie vehiculat prin anii 60 a fost definitiv stabilit ca esențial prin articolul său ”Testing for
Competence Rather Than Intelligence”. De atunci, autorii, chiar cei mai convinși de relevanța necesității de a
transforma toate programele de studii în baze de competențe, sunt departe de a se înțelege asupra definiției acestui
concept-cheie. Ruano-Borbalan13 (1999) vorbește pe drept cuvânt despre un ”concept vag” (”concept flou”) în care se
regăsesc elemente disparate, chiar contradictorii.

Confuzia rămâne în ceea ce privește apropierea între competențe, obiective și standarde de performanță.
Definind competențele ca fiind capacitatea de a acționa, nu e mai puțin de spus că ele mai presupun cunoștințe , a ști să
faci (savoir-faire), anumite comportamente și capacități intelectuale și globale, care constituie baza competenței, dar nu
competența însăși. În lumea industrială, competențele fac trimitere la un ansamblu relativ stabil și structurat de practici
și conduite profesionale și de cunoștințe pe care persoanele și le-au însușit prin formare și experiență și pe care le pot
actualiza, fără o nouă învățare, în conduite profesionale. În structura unei competențe, autorii prezintă elemente precum:
cunoștințe, comprehensiune, abilități, capacități, comportamente, atitudine, în mixuri diferite, după cum reflectă o teorie
sau alta, un punct de vedere sau altul. Mai mult, se vorbește despre ”paradoxul” competenței 14, cu referire la statutul
socio-profesional, pe de o parte și la cel conceptual, pe de altă parte. Astfel, statutul socio -profesional este considerat a
fi privilegiat, prin situarea competenței în centrul documentelor oficiale, naționale și europene privind calificările,
standardele profesionale, programele școlare și de formare; fundamentarea teoretică a competenței - așadar statutul
conceptual – este mai puțin fermă și consolidată.

Controversele merg până acolo, încât unii autori sesizează o diferență și între noțiunea de ”competență”
(singular) și aceea de ”competențe” (plural). Astfel, Gerald Boutin15, profesor de științele educației la Universitatea din
Quebec, Montreal, consideră că termenul de ”competență” trimite la o stare de perfecțiune dezirabilă, făcând apel la
noțiunea de fiabilitate – se spune despre un medic, despre un profesor că este competent în sensul că posedă  toate
”dispozițiile” care asigură funcționării sale profesionale întreaga calitate necesară.  Altceva înseamnă ”competențe”: în
prezent, această noțiune desemnează elemente ale competenței pe care trebuie să o aibă o persoană înscrisă la un anume
program sau care exercită o anume meserie.

În domeniul educației, mulți autori formulează competențele elevilor ca fiind capacitat ea de a mobiliza diverse
resurse cognitive pentru a face față unor situații particulare. Acest mod de a considera învățarea încă ridică probleme.
Pedagogii care se preocupă de această problemă sesizează că falsa familiaritate a limbajului poate conduce la
subestimarea amplorii în schimbarea perspectivei. În fapt, abordarea bazată pe competențe cheamă la o reconstrucție
completă a dispozitivelor și demersurilor de formare. O altă observație a specialiștilor merită consemnată: puterile
politice aderă la abordarea pe competențe ca model educativ unic fără să ia în considerație impactul unei astfel de
orientări asupra practicilor actuale. E, oare, de ignorat faptul că în Europa, ca și în America de Nord, programele de
formare se întemeiază pe competențe așteptate, curmând cel mai adesea orice altă abordare?

O altă serie de întrebări poate fi formulată în legătură cu abordarea pe competențe:
• competența trebuie să rămână în mod necondiționat termenul esenţial de referinţă pentru elaborarea şi

evaluarea programelor școlare și, mai departe, de formare precum şi pentru certificarea studiilor?
• este competența criteriul determinant de stabilire a nevoilor de dezvoltare școlară și profesională ale indivizilor

şi organizaţiilor şi criteriu de selecţie şi promovare profesională?
• se poate vorbi despre o articulare optimă a competenței cu perspectiva constructivistă privind natura şi

mecanismele învăţării individuale?
• este suficient să se considere competența drept criteriu unic ce favorizează diferenţierea performanţelor școlare

și profesionale ale celor care lucrează într-un  anumit domeniu de activitate?
• abordarea curriculumului pe competențe este aptă să reflecte dinamica acestuia, sau a profesiilor şi a

schimbările care se produc în conţinutul activităţilor profesionale?
Căutarea răspunsurilor la aceste întrebări poate conduce la soluții alternative în analiza modului de abordare a

curriculumului, în opoziție cu abordarea actuală pe competențe, exclusivistă și dominatoare, indiferent de
domeniu/disciplină și etapă de școlarizare.

Contextul globalist al sistemelor școlare
Se știe că toate reformele școlare se supun viziunilor politice. Cu toate accestea, e recunoscut faptul că școlile

depind mai mult de economie decât de Stat: e vorba de comandamentul școlii de a forma competențe așteptate de o
societate a randamentului și a performanței. Competiția este mai mult ca oricând la ordinea zilei. O evidență se impune
a fi remarcată: sistemele școlare se află astăzi pe o turnantă; le trebuie, cum se spune, ”negociată curba”. Li se cere, pe

12David McClelland, profesor la Universitatea Harvard, Testing for Competence Rather Than Intelligence, în AMERICAN
PSYCHOLOGIST, January 1973.
13Jean-Claude Ruano-Borbalan, președinte al Institutului European pentru Educație, titular de curs la Universitatea din Paris,
director al publicației ”Sciences Humaines”, coautor al lucrărilor ”L’Histoire du système éducatif” (2003), ” La mondialisation”
(2002) și editor coordonator a numeroase culegeri, printre care ”Transmettre en éducation, formation et organization” (2003),
”Eduquer et former” (r. 2002); ”L’identité” (1999).
14 Dan Potolea, Steliana Toma, ”Competenţa”: concept şi  implicaţii pentru programele de formare a adulţilor, A treia conferință
națională de educație a adulților, Timișoara, martie 2010.
15 Gérald Boutin, L’approche par compétences en éducation: un amalgame paradigmatique, în revista Connexions, nr 81/2004/1
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de o parte, să aplice pârghii de formare axate pe rezultate așteptate, măsurabile, cuantificabile și, pe de altă parte, să
respecte ritmul de învățare al fiecărui elev, conform prescripțiilor constructiviste. Pentru a răspunde dogmei eficacită ții,
curriculumul școlar ”ideal” tinde să se concentreze pe materiile așa -zis de bază – matematică, științele naturii, limbi
străine - și nu acordă decât o importanță  redusă disciplinelor zis culturale.

Astfel, profesorii se află în fața unei dileme: să adere la o abordare a eficacității, după model industrial, sau să
opteze pentru un proces ce favorizează dezvoltarea persoanei sub toate aspectele? Curios sau nu, reformatorii nu-și
pierd timpul să ia în considerare părerile practicienilor și pun la punct, ce-i drept, adesea expediat în câteva zile, planul
abordării pe competențe. Cu siguranță, profesia didactică evoluează și necesită actualizare constantă, astfel ca profesorii
să fie în măsură să înfrunte noile soluții și să  poată ocupa spațiul ce le revine într-o lume în schimbare. Dar, ca și alți
comentatori sau autori, considerăm că o intervenție inspirată din ”tabula rasa” nu este un mod valabil de ameliorare a
situației.

Originile abordării curriculare pe competențe
Acest curent, cel puțin în varianta sa inițială, s-a născut în lumea industriei. A cuprins, mai întâi, sistemul școlar

american de la sfârșitul anilor 1960 și s-a vrut ca moment în opoziție cu abordarea centrată pe persoană, curent ai cărui
reprezentanți de vârf sunt Maslow16 și Rogers17. Curentul trece din Statele Unite în Australia și, mai apoi în Europa;
Regatul Unit, Elveția și Belgia sunt printre primele care au vrut să-și regândească sistemul educativ. Astfel, decidenții
treceau de la cultura obiectivelor la cea a competențelor, fără a reuși  să facă o distincție clară între unele și celelalte. De
altfel, dezbaterea în jurul problemei este încă vie, pentru motivul simplu că funcția educativă răspunde unei alte logici
decât cea a industriei. Școala are ca misiune de a pregăti cetățeanul de mâine sub toate dimensiunile: afectiv, cognitiv,
social; ea nu poate fi ținută doar de aspectul socio -economic, al lui ”homo faber”. Ar fi o eroare  să se reducă astfel rolul
pe care societatea i-l încredințează.

Impactul abordării pe competențe asupra procesului educațional
Înțeleasă întocmai filozofiei care a generat-o, abordarea curiculară pe competențe ar trebui să aibă  o influență

considerabilă asupra educației și formării. O privire panoramică asupra peisajului actual al școlii ne oferă o imagine ce l
puțin dezarticulată. Programele de studii sunt în cea mai mare parte (gimnaziu și liceu) scrise pe competențe așteptate.
Statutul elevului, al relației profesor elev , marile concepte ale învățării, evaluării și certificării nu sunt acordate
satisfăcător nici formal, nici practic cu conceptul de pregătire pentru a realiza competențe dinainte stabilite. Pe de altă
parte, accentul pe ”savoir-faire” mai curând decât pe ”savoir” însuși atrage un număr în creștere de critici care nu sunt
de acord, pe bună dreptate, să vadă cunoștințele cedând pasul într-o societate axată exclusiv sau aproape doar pe
performanță de tip industrial.

Din punct de vedere al elevului, plasarea acestuia în centrul învățării pe competențe necesită o reconfigurare a
proiecției practice a conceptului. În acest context, elevul se află în centrul demersului nu atât ca țintă a tehnicilor
educaționale, a activităților desfășurate, ci ca statut asumat de către el însuși , ca responsabilitate proprie pentru țintele
ce le are de atins. Subiectul educației, elevul trebuie să fie capabil să -și însușească responsabilitatea propriului traseu de
învățare, având la dispoziție instrumentele furnizate de facilitatorul său – profesorul. Întrebare: în ce stadiu al
dezvoltării sale atinge elevul standardul ”auto-actualizării”18, despre care vorbea Maslow? Corelat cu aceasta, vin și
altele: nu cumva acest lucru nu e fezabil în primele trepte de școlarizare? Dacă răspunsul este ”da”, în care treaptă de
școlarizare este compatibilă abordarea curriculară pe competențe? Este abordarea curriculară pe obiective o soluție
conformă cu natura vârstei elevilor din învățământul primar și gimnaziu? Cum își asumă responsabilitatea propriului
traseu elevii de această vârstă?

În ceea ce privește rolul profesorului într-un autentic demers bazat pe competențe, acesta este sensibil modificat
dacă îl comparăm cu cel  din școala ce urmărește realizarea de obiective, bună parte din ele de tip cognitiv. Profesorul
devine facilitator, persoana care incită elevii să-și construiască propriul lor drum curricular. În trecere, marcăm faptul că
acest fel de a proceda se aseamănă cu cel specific pentru așa-zisa ”educație nouă”19, cu diferența că de această dată
elevul este cel care își stabilește obiectivele de urmat. De fapt, acesta este saltul spectaculos al demersului bazat pe
competențe, atâta timp cât el, demersul, este autentic și unitar în economia lui.

Elevul trebuie:
• să obțină informații noi;
• să deprindă noi modalități de a învăța;
• să știe să utilizeze noile tehnologii, soft-ul, internetul ca instrumente de accesare a informației.

16 Abraham Maslow (1908-1970), psiholog umanist american, autor al ierarhiei nevoilor umane, cunoscută sub denumirea de
”piramida lui Maslow”; în această ierarhie, Maslow distinge primele trei niveluri de nevoi ”deficiente” (satisfacerea  acestora duce la
stingerea lor) și ultimele două niveluri de nevoi de ”creștere” (a căror satisfacere nu duce la stingerea lor, ci motivează individul în
continuare, conducându-l spre nivelul de ”auto-actualizare”, în care simte plăcerea instinctivă de a fructifica la maximum propriile
capacități)
17 Carl Rogers (1902-1987), psiholog umanist american, primul Presedinte al Academiei Americane a Psihoterapeutilor (1956), a
cărui operă majoră este “Terapia centrată pe persoană”(1951), selectat în 1964 ca “umanistul anului” de către Asociația Umanistă
Americană.
18 Supra, 5Abraham Maslow
19 John Dewey (1859-1952), Copilul și curriculumul. Trei scrieri despre educație , E. D. P., București (traducere), 1977. Prin anii
1920, urmând exemplul pedagogilor europeni (Decroly, Claparede, Montessori, Freinet), Dewey susținea promovarea inițiativei
elevului în învățare, centrarea pe elev mai curând decât pe materie, pe disciplină.
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Profesorul trebuie:
• să planifice, să organizeze activități;
• să consilieze, să încurajeze, să însoțească, să suțină;
• să învețe pe parcurs;
• să facă sugestii, dar să nu impună;
• să stimuleze creativitatea, să încurajeze gândirea independent.

Relația elev-profesor a făcut obiectul multor lucrări de specialitate. Considerăm că filozofia ”căii de aur” – via
media – se impune și în ecuația  dezbaterii noastre: între profesorul-camarad și profesorul absolut, între non-intervenție
și modificarea comportamentelor sub diverse forme, e loc pentru nuanțe.  Este posibil să combinăm abordarea axată pe
eficacitate, pe obligația rezultatelor, cu abordarea căreia să-i spunem umanistă, cu respect față de cogniție și ritmul
fiecărui elev.

Redefinirea unor concepte
Conceptul de învățare
Elevul este în situația de a-și dezvolta competențele predefinite în curriculum, nu de a-și însuși conținuturi,

cunoștințe, cum se spune că ar fi în cazul prog ramelor de studii pe obiective. Diferența e departe de a fi clară. În ambele
cazuri, ne aflăm în prezența unor liste de acțiuni de îndeplinit, care sunt, așa cum se știe, stabilite de către experți în
curriculum; în ambele cazuri, elevii trebuie să demonstreze comportamente prestabilite. Ceea ce face diferența este că
elevii trebuie să știe la ce servește una sau alta dintre noțiuni și cum ar putea face transferul   dintr-un ”câmp” într-altul
după principiul transversalității, deasemeni stabilit de reformatori. Nu e vorba despre învățare pentru plăcerea de a ști: a
învăța, într-o asemenea perspectivă, înseamnă ca elevul să fie în măsură să extragă din ”stocul” de competențe formate
pe acelea ”cerute” de o situație dată, în legătură cu profilul format.

Conceptul de evaluare
Problematica evaluării este și mai complexă în cazul abordării pe competențe. ”Conflictul” care marchează

reformele educației este evident: cum să răspunzi unor competențe date, dar să nu ignori nici achizițiile de cunoștințe
după perspectiva constructivistă? Majoritate sistemelor educative20 care au optat pentru curriculum pe competențe, așa
cum e cazul și în România, au impus examene cu teze la fiecare sfârșit de ciclu de școlarizare. E aici un paradox de
sesizat, ceea ce nu e străin de dezbaterile formale sau nonformale din cancelarii.  Profesorii trebuie să ”joace” pe două
planuri: pe de o parte, o pedagogie suplă, legată de autoevaluare prin portofolii și, pe de altă parte, ”buchiseala” în
scopul pregătirii elevilor pentru examenele naționale.

Despre raportul ”școală tradițională” și ”școală nouă”
Novatorii opun cu prea multă ușurință școala tradițională și școala nouă. În felul în care e prezentată problema

pare a fi vorba despre un viraj de o sută optzeci de grade. În discursuri, în sesiuni de formare, școala tradițională are
numai limite și lacune, iar cea nouă doar avantaje. Totul se prezintă astfel încât transmiterea  cunoștințelor, a științei e o
caricatură  asimilată școlii tradiționale. Această manieră reducționistă de a considera învățarea (în sensul transmiterii), a
făcut ca mare parte dintre profesorii cu experiență, cu bune practice să ia act că tot sau aproape tot ce au făcut ei e
considerat a fi de respins, că eforturile lor de adaptare la progres și la tehnologie nu sunt recunoscute. Asta ar putea
explica, cel puțin în parte,  neliniștile lor în fața reformelor în curs, caz în care nu e vorba despre refuzul schimbării, a
modernizării școlii. Așa-zisa rezistență se bazează și pe câteva întrebări fundamentale: nu cumva, consacrând timpul
elevilor pentru ”învățarea de competențe prestabilite”(sic!) intimidăm creativitatea și inovația? Un demers radical de
centrare a curriculumului pe competențe nu cumva sfârșește prin a obscura de facto dimensiunea culturală și socială a
personalității, care, trebuie spus, nu se exprimă specific prin achiziția de competențe? Până la ce nivel trebuie blamată
transmiterea de cunoștințe? Dacă acest demers este repudiat, de ce chiar și ”novatorii”, care lasă impresia că au găsit
piatra filozofală, recurg tot la transmitere de  idei, prin conferințe, seminarii?

”Via media”
O sinteză între abordarea pe competențe și cea pe obiective, pe filieră constructivistă, este posibilă doar printr-un

efort de conceptualizare și de căutări considerabil.
Mai întâi, să evităm opozițiile inutile, chiar dăunătoare, precum aceasta între a ”transmite” și ”a descoperi”, în

sens didactic. Profesorul nu trebuie pus între paranteze, fiind un risc să dezvoltăm doar constrângeri pentru statutul de
”agent” cultural al acestuia.

Apoi, să acceptăm un demers critic și dialectic, să analizăm și să depășim argumentele contradictorii în drumul
fără sfârșit al optimizării procesului didactic.

Să favorizăm inovația și prospecțiunea ținând mereu cont de experiență. Să ne imaginăm ce ar însemna
renunțarea completă la transmiterea de cunoștințe în ”beneficiul” unei pedagogii integral a descoperirii; refuzul
transmiterii de cunoștințe poate duce la negarea culturii înseși . E clar că elevii de astăzi nu pot descoperi și construi
toate cunoștințele de care au nevoie. Metodele noi (pedagogia proiectului, munca în echipe și alte cîteva), folosite
exculsiv ar duce mai degrabă la eșec, decât la succes.

Concluzii
Nicio reformă nu este un panaceu. ”Obsesia competențelor” poate duce la  pericolul unei derive  a viitorului

generațiilor aflate acum pe băncile școlii, care pot rămâne doar la nivelul unor simple achiziții de competențe, sub ochii
îngăduitori ai unor însoțitori, sau facilitatori. Un asemenea mod de a proceda conduce la o viziune mercantilă asupra

20 Supra, Gérald Boutin, lucrarea citată
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culturii, la o macdonaldizare a cunoștințelor. Accentul aproape exclusiv pe scop duce la denaturarea educației, care e
nobilă, în primul rând, ca proces. Este o eroare a crede că învățându-i pe elevi tehnici și procedee de învățare, asta poate
să suplinească ignorarea  conținuturilor.

În spațiul doctrinar, mai cu seamă în țările de pionierat al abordării curriculumului pe competențe, însă cu
timiditate și la noi, s-au ridicat voci care opun dictatului reformelor actuale o logică de tip liberal; se vorbește deja
despre un ”învățământ al ignoranței”, ca și despre o ”piețificare” a școlii. În orice caz, uzul abuziv al centrării
curriculumului pe competențe riscă să ducă societatea spre o formulă închisă, aflată la dispoziția unui grupuscul de
”specialiști în competențe”, a căror specializare ar fi să scrie scenariul comportamentelor pentru semeni.

Avantajele educației formale și nonformale

Camelia Ababei
Școala Gimnazială ,,Al. Piru,,Mărgineni

Fiind un proces de maximă complexitate ,educația se ipostaziază sub trei forme, educația formală, educația
nonformală și educația informală. Fiecare formă în parte se distinge printr -o serie de particularități care o diferențiază
de celelalte,dar între ele există relații de susținere și complementaritate care evită contrapunerile.

Educația formală reprezintă totalitatea influențelor care se exercită asupra elevilor de către instituții
specializate. Educația formală facilitează contactul elevilor cu diversele domenii ale cunoașterii, oferindu-le acestora
posibilitatea să dobândească cunoștințe și informații aparținând diverselor științe reprezentate prin discipline de
învățământ care intră în structura curriculum -ului școlar ,oferă elevilor posibilitatea să-și formeze o  serie de
deprinderi,abilități,priceperi care să le faciliteze progrese în activitatea de instruire și în dobândirea viitoarei profesii .
Cum menționa C. Cucoș(2002,pag.45),educația formală este puternic expusă și este infuzată de exigențele suprapuse ale
comandamentelor sociale și uneori politice. Realizându-se prin parcurgerea curriculum-ului prescris,educația formală
impune o normativitate ridicată și implicit poate determina o limitare a creativități i didactice. Educația formală
presupune realizarea unor activități evaluative prin diferite forme și prin mijloace diferite care să identifice progresele
elevilor și eventualele disfuncționalități apărute în desfășurarea procesului instructiv-educativ.

În pofida unor critici care i s-au adus în timpul anilor ,educația formală rămâne cea mai reprezentativă
estimându-se că ea oferă 60-70%din totalul influențelor educative exercitate asupra copiilor și tinerilor. Educația
nonformală cuprinde totalitatea influențelor de natură educativă realizate în afara clasei sau în afara școlii.

Această formă de educație dispune de o anumită specificitate  care este decelabilă la nivelul mai multor
aspecte cum ar fi: obiectivele, activitățile prin care se diferențiază  educația formală,limitele pe care le generează. În
ceea ce privește activitățile pe care le încorporează, trebuie făcută mai întâi o delimitare  între activitățile din afara
clasei și cele din afara școlii .  Activitățile organizate în afara clasei includ, la modul general, cercuri pe discipline de
învățământ, cenacluri literare, ansambluri sportive, artistice, culturale, întreceri, competiții, concursuri, olimpiade
școlare.

Activitățile specifice educației nonformale realizate în afara școlii se împart în două categorii: activități
perișcolare  organizate în scopul petrecerii timpului liber în care sunt incluse excursiile, vizitele, taberele, vizionările de
spectacole, vizitarea unor expoziții și activități parașcolare organizate ca soluții alternative de perfecționare, reciclare,
instruire personală.

Referitor la caracteristicile educației nonformale ,acesteia îi sunt specifice o serie de particularități din rândul
cărora mai semnificative sunt:

- activitățile extrașcolare au un caracter opțional,permițându-le elevilor să se orienteze spre ele în funcție de
posibilitățile, aptitudinile, interesele de care dispun, ceea ce le conferă un grad mai mare de atractivitate,comparativ cu
activitățile specifice educației formale care nu pot onora această exigență deoarece , în majoritatea cazurilor, ele sunt
impuse elevilor excluzându-se posibilitatea opțiunilor;

- în desfășurarea acestor activități elevii joacă un rol mai activ deoarece acestea corespund intereselor și
așteptărilor lor și implicit ,pot să le amplifice motivația și dorința de a se implica în reușita lor;

- activitățile din cadrul educației nonformale îmbină în mai mare măsură utilul cu plăcutul , deoarece ele
ocazionează dobândirea unor cunoștințe care amplifică sfera de cunoaștere a elevilor și nu profesorul dar în același
timp, prin specificul lor, au un caracter reconfortant ,tonifiant,care nu generează apariția oboselii așa cum se întâmplă în
multe activități specifice educației formale;

- activitățile de tip nonformal facilitează o solicitare diferențiată  a elevilor în funcție de posibilitățile,
aptitudinile și așteptările acestora,în consecință nemaifiind vorba de constrângerile impuse de parcurgerea unui
curriculum prescris,aceste activități permit ca elevii să primească sarcini în funcție de posib ilitățile de care dispun;

- majoritatea activităților incluse în educația nonformală nu fac obiectul unor evaluări sistematice și
riguroase ,așa cum se întâmplă în cazul activităților specifice educației formale, ceea ce înseamnă că se elimină sursele
generatoare de stres și de oboseală în rândul elevilor, în organizarea și desfășurarea acestor activități rolul cadrului
didactic este mult mai discret el putând să exercite asupra elevilor o influență indirectă , în timp ce în cazul activități lor
specifice educației formale, se exercită asupra elevilor o influență directă cu toate consecințele rezultate dintr-o
asemenea situație;
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Activitățile realizate în cadrul educației nonformale pot stimula în mai mare măsură imaginația și
creativitatea elevilor ,iar acest lucru se explică din două perspective-pe de o parte elevii participă la activități spre care
au optat și pentru care au o serie de interese și o serie de aptitudini pe de altă parte, activitățile de tip nonformal se
desfășoară în cadre și în contexte unde nivelul de permisivitate este mai mare și unde inițiativele elevilor sunt luate în
considerație așa cum nu se întâmplă de multe ori în activitățile de tip formal.

Și educația nonformală prezintă o serie de limite motiv pentru care nu trebuie să se exagereze atunci când i se
subliniază de obicei avantajele mai ales prin comparația făcută cu educația de tip formal.

Aceste inconveniente ale educației nonformale sunt menționate de o serie de autori iar S.Cristea -2003,
pag.159, consideră că printre cele mai semnificative sunt:promovează structuri excesiv de fluide ,centrate doar asupra
unor obiective concrete,imediate,fără angajarea unor strategii valorificabile în perspectiva educației
permanente,întreține unele riscuri pedagogice, dependența de mijloace tehnice care poate dezechilibra corelația subiect-
obiect, eludarea posibilităților de validare socială a rezultatelor, prin diplome și certificate, la nivelul educației formale.

Bibliografie:
Sorin Cristea, Dicţionar de pedagogie, Editura Litera Internaţional
Constantin Cucoş, Educaţia.Experienţe reflecţii, soluţii, Editura Polirom, 2009

Clasa pregătitoare- între formal şi informal prin activitatea didactică

Abaza Irina
Şcoala Gimnazială Nr.1 Oneşti

Europa se confruntă cu provocările epocii moderne, ce constau în schimbarea conceptului economic, dar şi în
schimbarea    alcătuirii  societăţii, care acum este multietnică în multe ţări din  Europa. Ca o consecinţă inevitabilă a
acestor schimbări, se ajunge la schimbarea conceptului de educaţie, care se transformă în unul modern ce presupune
“învăţarea pe tot parcursul vieţii”.

Multe ţări din Europa  îşi exprimă convingerea că educaţia formală nu mai este capabilă să dea răspunsuri la aceste
provocări folosind exclusiv forţele şi valorile proprii, ci are nevoie mai mult de “o fortificare în sensul practicării
educaţiei nonformale” (Raportul Comitetului de Cultură şi Educaţie din cadrul Consiliului Europei, anul 1999).

În societatea modernă sunt însă necesare abilităţi noi, cunoştinţe suplimentare, un proces simultan de
promovare a valorilor, precum egalitatea socială, accesul la educaţie pentru toţi şi mai ales participarea activă la viaţa
democratică. În acest fel, este asigurat spaţiul , locul  şi timpul pentru apariţia educaţiei nonformale şi
informale.Educaţia formală şi nonformală sunt complementare. Ele coexistă. Elementele uneia se pot regăsi în cealaltă”
(Citat din raportul Grupului de lucru pentru Educaţia nonformală, din cadrul Consiliului Europei, anul 2001) .

Profilul de formare reprezintă o componentă reglatoare a Curriculum-ului Naţional. Acesta descrie aşteptarile
exprimate faţă de elevi la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi se fundamentează pe cerinţele sociale exprimate în legi
şi în alte documente de politică educaţională, precum şi pe caracteristicile psiho-pedagogice ale elevilor.Capacităţile şi
atitudinile vizate de profilul de formare au un caracter transdisciplinar şi definesc rezultatele învăţarii, urmărite prin
aplicarea noului curriculum.Educatia nonformala a fost definita de catre J. Kleis drept “orice activitate
educaţională, intenţionată şi sistematică, desfaşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al carei conţinut este adaptat
nevoilor individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării
problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea
temelor ).

Reforma învăţământului iniţiată în România, vizează transformări la nivelul structurii şi funcţionării
sistemului de învăţământ, atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Pe verticală prin asigurarea continuităţii între treptele de
învăţământ şi pregătirea tranziţiei între acestea cu mijloace pedagogice adecvate. Pe orizontală prin conceperea
conţinuturilor într-o perspectivă intra, inter şi transdisciplinară, deschisă valorilor specifice educaţiei permanente,

Odată cu noua Lege a Educaţiei din 2011, una dintre cele mai importante noutăţi este prevăzută de
introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar, măsură ce a intrat  în vigoare începând cu anul şcolar
2012 – 2013.

S-a adoptat astfel  un Curriculum naţional, în conformitate cu noile prevederi ale Legii învăţământului şi
trebuie luat în calcul că şcoala este perioada când se modifică esenţial regimul de muncă şi de viaţă al copilului. Şcoala
introduce în fluxul activităţilor copilului un anumit orar, anumite planuri şi programe cu valoare educativă.

Obiectivul major al tututor activităţilor din Clasa pregatitoare va fi  este acela de a sprijini copilul pentru
integrarea în activitatea şcolară.

Formele şi modalităţile de realizare ale obiectivelor sunt: exerciţii diverse de completare a propoziţiei cu
cuvinte date; jocuri - exerciţii; exerciţii de folosire a diferitelor părţi de vorbire în funcţie de modul de expunere, care
trebuie folosit în cazul povestirilor create, al jocurilor de creaţie etc.

În activitatea matematică se va urmări dezvoltarea gândirii, formarea unor abilităţi, care să-l conducă pe copil
la dezvoltarea unor situaţii - problemă sau a unor situaţii fireşti de viaţă; copiii recunosc cifrele, fac exerciţii individuale
şi în grup cu obiecte, piese geometrice, cu materiale distribuite individual.



86

Antrenamentul grafic formează copiilor comportamentul necesar însuşirii scrierii corecte: o poziţie corectă în
timpul scrierii, formarea unor capacităţi oculo-motorii, ordonarea elementelor grafice în pagină, acurateţea în scriere,
precum şi dezvoltarea unor motivaţii pozitive faţă de această activitate. Dacă aceste lucruri sunt realizate, înseamnă că
în clasa I , copilul va fi deja familiarizat cu activitatea respectivă, va scrie literele, structurile silabice, cuvintele şi
propoziţiile corect şi cu plăcere.

Aceste domenii de activităţi necesită abordări interdisciplinare şi prefigurează activitatea din clasa I.
Ce roluri are clasa pregătitoare?:

 asigură egalitatea de şansă pentru un bun start şcolar pentru toţi copiii (şi pentru cei care au fost la grădiniţă şi
pentru cei care nu au fost);

 permite accesul la educaţie tuturor copiilor indiferent de mediul de provenienţă;
sprijină copiii în acomodarea treptată cu şcoala;

 îşi doreşte ca, printr-o abordare mai apropiată a copilului şi a familiei sale, să deschidă întreaga şcoală spre
viaţa reală şi a comunităţii de părinţii;

 atenuează discrepanţele dintre educaţia din familie şi cea instituţională, dintre grădiniţă şi şcoală;
 răspunde nevoilor de formare intelectuală a copiilor la această vârstă;
Ce se întâmplă în clasa pregătitoare?:
 copilul dispune de un timp important pentru acomodarea cu colegii, cu doamna învăţătoare, cu clădirea şcolii,

cu programul şcolar;
 nu există teme, calificative sau note. Deci copilul nu va fi evaluat în perioada de acomodare şi nici nu va trebui

să facă faţă unor cerinţe prea mari;
 programul este lejer şi centrat pe nevoile de învăţare ale copiilor la această vârstă;

în educaţie se va pune accent pe socializarea copilului, pe dezvoltarea lui emoţională, pe joc şi bucuria de
a afla lucruri noi;

 ora de 50 de minute va fi împărţită în perioade de învăţare prin joc care vor alterna cu perioade de joc liber;
 învăţătorul  poate fi şi ea degajată căci are timp să se ocupe de cunoaşterea fiecărui copil în parte pentru o sti-

mulare educativă individualizată.
Elevii sunt puşi în contact, cu sau fară voia lor, cu informaţii multiple, experienţe inedite dincolo de activitatea

şcolară dar care consolidează activitatea instructiv –educativă instituţionalizată care-i ghidează, corectează achiziţiile
obtinuţe la nivelul informal şi nonformal şi le completează .

Integrarea influenţelor educaţionale obţinute prin modalităţi de educaţie informală şi formală măresc eficacitatea
acumulărilor la nivel instituţional şi le circumscrie unor valori culturale, specificului mediului – familie, grup de vârstă,
etc. care se datoresc activităţilor şi profesiunilor exersate, implicării sau participării la viaţa socio-culturală, educaţia
informală nu îmbracă forme explicit educative.Ele sunt emise de mass-media, casete şi filme şi include toate
experienţele trăite, idei, valorile exersate în viaţa socială. Educaţia nonformală precede educaţia formală este voluntară
şi inegală raportat la individ având o extensie temporală la nivel de conţinut şi modalităţi de realizare mai sigură.Tripla
articulare, coordonare şi relaţionare formal – nonformal - informal, deşi complexă, se poate realiza: organizând lecţii
sau suite de lecţii tematice cu conţinut şi caracter informal, implicand echipe de profesori care să utilizeze informaţiile
culese din excursii, filme, de la TV, expediţii, etc. in abordarea unor subiecte din problematica
lumii contemporane, utilizând unele metode care fac legatura dintre învăţarea în clasă şi cea
independentă, desfăşurănd activităţi la nivelul cercurilor de elevi,organizând excursii şi expediţii, realizând activităţi
de educaţie morală sau de dirigenţie.

Trebuie recunoscut totuşi că, sub aspectul succesivităţii în timp şi al consecinţelor, educaţia formală ocupă un
loc privilegiat, prin necesitatea anteriorităţii ei pentru individ şi prin puterea ei integrativă şi de sinteză. De amploarea şi
profunzimea educaţiei formale depinde calitatea coordonării şi integrării influenţelor nonformale şi informale.

Noi oamenii ne apărăm în fața schimbărilor pentru că ne solicită efort pentru adaptare. De aceea suntem foarte
sensibili când vine vorba mai ales de schimbări care îi privesc pe copiii noştri.

În acelaşi timp, vedem cu toţii că sistemul nostru de educație înghite multe resurse şi nu are prea mare  efi-
cienţă.Cel mai tare ne doare când observăm cum copilul nostru care abia aşteaptă să meargă la şcoală să învețe, să afle,
să ştie, după câţiva ani consideră şcoala o corvoadă de care învaţă să se eschiveze.Clasa pregatitoare este începutul
accestor schimbări care fac liantul între formal şi informal.De noi dascalii depinde în ce mod percepem formalul şi
informalul în inovarea didactică.Este evident că trebuie o schimbare, care deja a început. Să încercăm împreună să
valorizăm potenţialul uman cu care lucrăm!

Contribuţia teatrului şcolar la dezvoltarea personalităţii elevilor

Acăr Marcela
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 al 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
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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 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 şi I.

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 obicei 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
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.
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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.
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Proiectarea lecţiei şi reuşita activităţii didactice

Isabela-Elena Adam,
Colegiul Naţional Pedagogic ”Ştefan cel Mare” Bacău

Învăţătorul construieşte destine. El proiectează în mintea sa modelul uman cu trăsăturile intelectuale şi
comportamentale ale viitorului adult impus de societatea actuală, caracterizată printr-o dinamică permanentă.
Proiectarea este o muncă laborioasă, deoarece se realizează eşalonat şi implică mai mulţi factori (obiective, metode,
mijloace de învăţare, resurse umane).

În funcţie de aceşti factori învăţătorul elaborează o strategie didactică un mod de abordare al
conţinuturilor, încât acestea să fie înţelese asimilate şi utilizate de elevi în diferite situaţii, dezvoltându-le astfel
gândirea, creativitatea şi spiritul practic, aplicativ, trăsături esenţiale ale omului modern.

Proiectarea dă supleţe lecţiei şi permite învăţătorului să combine tehnici de muncă individuală, frontală şi
de grup, facilitează tratarea diferenţiată a elevilor (recuperarea elevilor cu ritm lent de învăţare şi dezvoltarea
personalităţii şcolarilor cu aptitudini speciale). Proiectarea didactică este absolut necesară pentru o activitate eficientă ce
are ca finalitate „Omul în plenitudinea sa”.

Societatea trebuie să dispună de valori în ştiinţă, tehnică, artă, sport. Ori, pentru a le poseda ele trebuie create şi
de aici necesitatea de a le stimula, dezvolta şi promova pe o scară cât mai largă aptitudinile şi talentele fiecărui copil
“adultul de mâine” ce va presta o activitate cu atât mai performantă cu cât este mai bine instruit.

Rolul formării elevului ca om revine dascălului. Acesta, printr-o activitate sistematică, bine organizată,
proiectată eşalonat, creativ, concepută şi realizată antrenează elevul în procesul propriei sale formări. De aceea,
proiectarea activităţii didactice constituie factor premergător al reuşitei acesteia.

Proiectarea este acţiunea de anticipare a demersurilor educaţionale necesare planificării, organizării şi
desfăşurării procesului de învăţământ. Proiectarea pedagogică îndeplineşte în acest scop mai multe funcţii: de
anticipare, orientare, organizare, dirijare, autoreglare, decizie, inovare.
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Etapele proiectării pedagogice sunt:
1. Definirea descriptorilor de performanţă şi a obiectivelor de referinţă/competențelor specifice;
2. Precizarea sistemului de referinţă spaţio-temporal (resurse materiale, resurse umane, timpul necesar

pentru fiecare activitate didactică);
3. Determinarea conţinuturilor (secvenţialitatea şi volumul acestora);
4. Stabilirea strategiei optime de acţiune (anticiparea desfăşurării procesului instructive-educativ,

eliminarea activităţilor inutile, perturbatoare);
5. Stabilirea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare (probe orale, practice, scrise, creaţii literare,

tehnice, proiecte, portofolii);
Învăţătorul trebuie să aibă în vedere că la ora actuală din cauza exploziei informaţionale, accentul cade pe un

învăţământ formativ şi nu pe unul informativ. De aceea şi proiectarea lecţiei se va face în acest sens, lecţia conţinând căt
mai multe evenimente şi situaţii în care elevul să fie antrenat, să participe efectiv, aplicând şi valorificând noţiunile,
priceperile şi deprinderile anterior dobândite.

Implicarea activă a elevului în propria formare, printr-o perspectivă flexibilă asupra conţinuturilor (prin care să
asigure adaptarea acestora la nivelul de dezvoltare a copilului şi la nevoile sale de învăţare) va contribui la dezvoltarea
capacităţii de învăţare prin cooperare , de lucru în echipă, la realizarea unei motivări reale pentru învăţare şi pentru
asumarea unor răspunderi privind propria formare.

Proiectarea eşalonată: anuală, semestrială, pe capitole (sisteme de lecţii), lecţii, secvenţe de lecţii, este
determinată de complexitatea şi caracterul procesual (procesualitatea) activităţii de instruire.

Prefigurarea conţinuturilor, metodologiei, şi a obiectivelor nu asigură succesul total al activităţii de predare-
învăţare. Dar aceasta poate permite o îmbunătăţire „din mers” a metodologiei utilizate în vederea atingerii obiectivelor
şi descriptorilor de performanţă.

Anticiparea desfăşurării lecţiei nu se poate realiza la întâmplare, aceasta trebuie corelată cu proiectele lecţiilor
anterioare, dar şi în raport cu cele ce vor urma. De aceea în realizarea proiectării se disting 4 planuri distincte, lecţia
fiind încadrată în sistemul de lecţii:

- plan de analiză anterioară;
- plan de anticipare;
- plan practic realizat;
- plan evaluativ (se referă la evaluarea proiectării în raport cu demersul didactic, corectitudinea proiectării şi

abordarea unei strategii optime).
Strategia didactică este o modalitate de organizare şi conducere a procesului de predare-învăţare-evaluare pe

baza îmbinării optime a metodelor de învăţământ, a materialelor didactice, a mijloacelor de învăţământ şi a formelor de
activitate cu elevii (frontală, pe grupe, individuală).

Strategia didactică optimă este o condiţie esenţială pentru eficienţa activităţilor didactice şi se stabileşte în
raport de mai mulţi factori: scopul lecţiei; nivelul de cunoştinţe anterior; motivaţia învăţării; surse materiale folosite;
locul de desfăşurare a lecţiei (clasă, laborator, atelier).

Ţinând cont de particularităţile evolutive ale gândirii elevilor în procesul de învăţare, se pot distinge
următoarele strategii didactice: strategii inductive, deductive, analogice, mixte (algoritmice, semi-algoritmice,
nealgoritmice).

Abordarea unor strategii didactice corespunzătoare induce la elevi formarea capacităţii de a reţine logic fapte,
evenimente, fenomene, procese, reguli, principii, definiţii. Noţiunile astfel asimilate capătă unitate şi funcţionalitate.

Proiectarea didactică actuală pune accent pe folosirea metodelor activ-participative şi pe instruirea programată.
Aceste metode prezintă următoarele avantaje: au un puternic caracter formativ, au caracter solicitant (pun în acţiune
gândirea, imaginaţia, voinţa şi memoria), aduc elevii în legătură cu situaţiile reale, cu problemele concrete de viaţă, pun
accent pe procesele de cunoaştere şi nu pe produsele cunoaşterii, mobilizează energiile elevului.

Noua orientare în metodologia didactică porneşte de la cunoaştere ca reflectare activă a lumii obiective în
conştiinţa individului. În acest sens „a învăţa activ” semnifică realizarea unor activităţi autentice care duc la dobândirea
de cunoştinţe şi deprinderi folosite la rândul lor în situaţii şi condiţii noi.

În funcţie de temă, tipul lecţiei, obiectivele propuse, resursele materiale şi resursele umane (nivelul
cunoştinţelor) într-o lecţie poate predomina: metoda explicaţiei, a lucrărilor de laborator, a demonstraţiei,
problematizării, metoda asaltului de idei (brainstorming). În fiecare situaţie dată succesul învăţării este condiţionat de
valoarea şi structura operaţiilor mentale solicitate la elevi, de varietatea procedeelor puse în joc.

Sub aspectul muncii propriuzise metoda apare astfel ca un ansamblu organizat de procedee considerate ca fiind
cele mai potrivite pentru rezolvarea sarcinilor parţiale concrete (particulare) şi prin ele pentru atingerea scopului global
al întregii acţiuni înterprinse. Prevederile de aplicare a metodei pot spori sau pot diminua eficienţa muncii.

În determinarea metodelor nu se pot neglija condiţiile reale, materiale, în care se exercită activitatea de predare
învăţare.

Estimarea şi alegerea mijloacelor se formează şi ele pe postulatul eficienţei, ceea ce este condiţionat nu numai
de calitatea lor intrinsecă ci şi de modul în care acestea sunt integrate în procesualitatea didactică ceea ce ţine de
metodologia aplicată.
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Munca învăţătorului este uşurată considerabil în transmiterea unor noţiuni numai prin utilizarea unui material
didactic adecvat temei şi scopului lecţiei; acest aspect se datorează caracterului concret intuitiv al gândirii elevilor de
vârstă şcolară mică.

Utilizarea materialului didactic în procesul instructiv-educativ are eficienţă dacă perceperea obiectelor,
fiinţelor, proceselor, fenomenelor se face printr-o orientare justă a percepţiei prin cuvânt.

În procesul explicării un rol important îl are desenul pe tablă, întrucât prin desen se marchează trăsăturile
definitorii ale obiectului, procesului descris.

Urmele corticale ale percepţiilor anterioare sunt actualizate sub formă de reprezentări cu ajutorul cuvântului;
reprezentările sunt imagini intuitive ale obiectelor sau fenomenelor care în momentul respectiv nu sunt prezente dar au
acţionat asupra analizatorilor noştri.

Elevul pe baza percepţiilor şi reprezentărilor formate anterior îşi formează noţiuni acestea fiind instrumentele
utilizate în procesele gândirii.

În procesul gândirii omul nu utilizează noţiuni izolate ci lanţuri întregi de noţiuni, care reflectă formularea
judecăţilor. Judecăţile la rândul lor se leagă între ele formând raţionamente ce pot fi inductive şi deductive.

Formularea de judecăţi şi raţionamente intervine în procesul de rezolvare a problemelor, ceea ce implică
procesul înţelegerii efective.

Înţelegerea se bazează pe experienţa trecută şi utilizarea acestei experienţe în situaţii noi. Esenţa înţelegerii
constă în integrarea cunoştinţelor noi în sistemul elaborat anterior. În procesul înţelegerii are întotdeauna loc stabilirea
unor relaţii între reprezentare, noţiune şi acţiune mintală.

Uneori, incapacitatea elevului de a rezolva anumite sarcini (cerinţe) se datorează lipsei reprezentărilor ceea ce
induce lipsa noţiunilor şi implicit capacitatea de a formula judecăţi şi raţionamente.

Proiectarea lecţiei este aridă în absenţa materialului didactic şi a metodologiei corelate cu acesta.
În situaţia în care învăţătorul dispune de o gamă redusă de mijloace de învăţământ poate recurge la explorarea

imaginilor din manual, sau a unor poze din atlase, albume, cărţi de specialitate. În nici-un caz nu se poate realiza o lecţie
în ciclul primar fără existenţa minimală a materialului didactic care stimulează elevii, le incită curiozitatea , îi obligă să
gândească şi să relaţioneze unii cu alţii.

La obiectul Cunoaşterea mediului, la clasa a III-a – „Grădina de legume”. Din experienţa personală a constatat
că elevii nu au noţiunea de unelte agricole precum sapă, greblă, târnăcop, arac. De ce? Mulţi dintre ei nu au
reprezentarea acestor obiecte, motiv pentru care a trebuit să prezint uneltele fizice existente în dotarea şcolii, să îi pun
efectiv să grebleze pentru a înţelege utilitatea acestor unelte şi importanţa lucrărilor agricole.

În viaţa cotidiană omul nu calculează arii şi perimetre, nu enumeră munţi, râuri şi fluvii, nu analizează
conţinutul textului literar ci este pus în situaţia de a-şi aranja mobila în casă (perimetrul şi aria), de a calcula mărimea
suprafeţei covorului, de a se deplasa dintr-o zonă geografică în alta, de a comunica cu ceilalţi, de a cultiva plante, de a
îngriji animale, adică este obligat să facă activităţi practice. De aceea în cadrul proiectării accentul trebuie să fie pus pe
caracterul practic-aplicativ al noţiunilor teoretice şi nu doar pe simpla teoretizare.

Concluzii
Lecţia este unitatea de bază a procesului instructiv-educativ.
Proiectarea lecţiei este o necesitate obiectivă întrucât asigură anticiparea, organizarea, dirijarea şi reglarea

demersului didactic. În afara proiectării actul instructiv-educativ este ineficient el fiind realizat haotic.
Proiectarea conţinuturilor presupune o prefigurare eşalonată a acestora (proiectare anuală, semestrială, pe

unităţi de învăţare) precum şi o prefigurare secvenţială (secvenţă de secvenţă, lecţie de lecţie). Proiectarea oferă
învăţătorului elemente de ansamblu şi de detaliu ale activităţii de predare-învăţare ce se bazează pe o strategie didactică
bine aleasă în funcţie de scop, obiective şi resurse materiale.

Esenţial în cadrul proiectării didactice este anticiparea activităţii elevilor, aceştia fiind deopotrivă obiect şi
subiect al educaţiei. A proiecta presupune a imagina activităţi a căror desfăşurare depinde de existenţa de materiale şi
mijloace auxiliare. Proiectarea didactică înseamnă selectarea cu discernământ şi professionalism a materialelor şi
mijloacelor auxiliare pe baza cărora elevii realizează investigaţii, observă, analizează, manipulează (materialele
prezentate) pe baza unor algoritmi şi în final formulează judecăţi şi raţionamente.

Proiectarea didactică oferă învăţătorului posibilităţi multiple de organizare a activităţii instructive-educative
(frontală sau în grupuri).  Lucrul în echipă sau pe grupe presupune o proiectare bine conturată în care sarcinile didactice
sunt uniform distribuite, materialul didactic utilizat este distributiv încât toţi elevii să fie antrenaţi deopotrivă.

Prin proiectarea judicioasă a lecţiei se elimină timpii morţi, se respectă igiena învăţării se aplică şi se respectă
principiile didactice (integrarea cunoştinţelor într-un sistem de cunoştinţe, învăţarea de la simplu la complex, de la
concret la abstract).

Prin intermediul proiectării dascălul îşi poate îmbunătăţi stilul didactic observând  „punctele forte” dar şi
anumite deficienţe în realizarea activităţii sale.

În esenţă proiectarea presupune precizarea următoarelor elemente:
- ce activitate instructiv-educativă trebuie realizată;
- ce finalităţi (scopuri şi obective) se urmăresc;
- în ce condiţii se realizează activitatea pentru îndeplinirea finalităţilor propuse;
- cu ce materiale şi mijloace auxiliare se realizează demersul didactic;
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- ce activităţi se desfăşoară şi care este succesiunea lor (alegerea metodelor şi a strategiei didactice);
- evaluarea (calitatea) procesului instructiv-educativ în raport cu proiectul;
Proiectarea didactică nu-şi exercită funcţia reglatoare a demersului didactic dacă nu este însoţită de

evaluare.Evaluarea calităţii noţiunilor dobândite de elevi este un criteriu al evaluării actvităţii profesorului şi implicit o
condiţie esenţială în ajustare stilului didactic.
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Activităţi educative formale şi nonformale

Aurelia Crina Adam
Şcola Gimnazială“ Spiru Haret ”Bacău

Motto: “ Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.Atunci să-i învăţăm să se adapteze. ” (Maria Montessori-“
Descoperirea copilului” ).

Începutul  mileniului III, a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de educaţie formală şi
nonformală, aflate din ce în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. Promovarea activităţii
educative şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului Europei prin Comitetul de Miniştri care şi-a concretizat
demersurile în recomandările adresate  în acest domeniu statelor membre.Asocierea contextelor formale şi nonformale
converg spre o coerenţă politică,redată prin idealul educaţional stipulate în Legea învăţământului.

Finalităţile nivelurilor de învăţare se pot realiza global şi efectiv dacă sistemul formal  este susţinut prin
educaţie nonformală şi informală.

Pentru învăţământul primar,sunt vizate următoarele finalităţi:
-formarea personalităţii copilului,respectând nivelul şi ritmul său de dezvoltare;

-înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe,capacităţi şi atitudini care să stimuleze raportarea efectivă şi creativă la mediul
social şi natural şi să permită continuarea educaţiei.

S-a constatat că cei mai mulţi profesori îşi reprezintă educaţia nonformală sub forma unor activităţi
extraşcolare de tipul:vizionarea unor piese de teatru sau filme,vizite la muzee sau la case memoriale,excursii,tabere
şcolare,realizarea unor reviste şcolare,însă acestea sunt percepute mai degrabă ca experienţe de învăţare în sine,rupte de
ceea ce se întâmplă în clasă,prin aplicarea curriculumului realizându-se valorificarea experienţelor de învăţare-formale
şi nonformale.

Perspectivele de valorificare a educaţiei formale şi nonformale în procesul didactic sunt legate de elevi şi
profesori ,ţinând cont de potenţialul ridicat de a susţine motivaţia acestor  categorii de actori implicaţi în realizarea
actului educaţional.Profesorul trebuie să arate interes faţă de preocupările elevilor din afara cadrului educaţional formal
şi să găsească modalităţi de valorificare a acestora.

Astfel,aceştia vor fi încurajaţi să aducă,în procesul învăţării formale propriile experienţe de învăţare acumulate
în comunitatea mică a familiei, a prietenilor, a unui grup care împărtăşeşte interese comune.

Profesorii trebuie să găsească căi de a-şi valorifica propriile experienţe de învăţare din afara învăţării formale
,pentru a dinamiza şi eficientiza procesele didactice pe care le construiesc.

Pe parcursul abordării unei teme ,accentul trebuie pus pe:
-elevii sunt solicitaţi să relateze propriile experienţe de învăţare nonfomale sau informale care sunt asociate cu noile
achiziţii;
-să facă asocieri între ceea ce ştiu să facă şi ceea ce tocmai au învăţat,să nuanţeze cunoaşterea unei teme ,apelând la
experienţele lor de învăţare,altele decât cele provenite din educaţia formală;
-să ofere exemple de învăţare provenite din familie sau din cercul de prieteni,relevant pentru înţelegerea profundă a
temei abordate în clasă;
-elevii sunt încurajaţi să reflecteze asupra modului în care valorifică noile cunoştinţe ,deprinderi,atitudini;
-elevii se simt valorizaţi,capătă încredere în ei,învaţă să comunice cu ceilalţi,au şansa de a învăţa autentic şi profund,de
a-şi clarifica propriile valori şi atitudini faţă de cunoaştere,interiorizaţi permanent,între ceea ce învaţă la şcoală şi ceea
ce învaţă în acele contexte,nonformale sau informale.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi
aplicabilitatea cunoştintelor , abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ.

Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează
implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor  omului şi al asumării
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responsabilităţilor sociale, realizându-se , astfel, o simbioză  lucrativă între  componenta cognitivă şi cea
comportamentală.

Este necesară îmbunătăţirea calitativă  a nivelului de educaţie  în contextul unor schimbări complexe a nivelul
vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării. Educaţia de bună
calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie
implicaţi elevi,cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă,
media şi comunitate.
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Evaluarea creativităţii elevilor din învăţământul primar

Ailioaie Cristina
Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara” Moineşti

Din perspectiva educaţiei permanente, învăţământul apare ca o etapă importantă în formarea individului, dar
nu singura. Pornind de la conceptul de învăţare, Philip Coombs a diferenţiat încă din anii 70 trei tipuri de educaţie:
formală, nonformală şi informală.

Termenul cel des folosit şi care s-a suprapus mult timp peste sensul educaţiei este cel de educaţie formală sau
şcolară. Semnificaţia corectă este cea de educaţie intenţionată, organizată, sistematică, încredinţată unor educatori cu o
pregătire specialiazată. O caracteristică nu mai puţin însemnată a educaţiei formale o constituie acţiunea de evaluare
care este administrată în forme, moduri şi etape anume stabilite, pentru a facilita reuşita şcolară, succesul formării
elevilor

Ca  formaţiune  psihologică, creativitatea  este  proprie  tuturor  elevilor, în  limitele  dezvoltării  normale.
Fiecare  copil  dispune  de  un  potenţial  creativ, respectiv  de  anumite  trăsături  sau  însuşiri  favorizante  actului
creator. Însă  alături de aceste trăsături specifice,  mediul  în care copilul îşi desfăşoară  activitatea, este  esenţial  pentru
stimularea  creativităţii. Astfel,  este necesară crearea unui  climat ambiental dar şi psihosocial stimulativ, permisiv,
nerigid şi neconvenţional, în care aprecierea manifestărilor creative, încurajarea exprimării propriilor opinii,
spontaneitatea, pozitivismul, coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor răspunsuri trebuie să constituie caracteristici
definitorii. Alături de acestea, la fel de importantă este şi atitudinea cadrului didactic faţă de elevi, relaţiile afective care
se stabilesc între ei. De aceea, pe parcursul activităţilor, am încercat să adopt, faţă de copii, o atitudine îngăduitoare şi
prietenoasă, să fiu receptivă la toate răspunsurile lor, fără a formula o apreciere imediată asupra acestora,  să-i încurajez
pe cei timizi, să apreciez şi să valorific orice licărire de imaginaţie, de fantezie,  să evit apariţia unor factori de blocaj în
pocesul creator - tensiune, frică, imitare, conformism etc.

Utilizarea metodelor şi tehnicilor de  dezvoltare a creativităţii, corelate cu un mediu favorabil şi o  atitudine
democratică în relaţiile cu elevii au condus la  dezvoltarea capacităţilor creative intelectuale ale acestora – fluenţă,
flexibilitate, originalitate şi a gândirii creative în ansamblu, exteriorizarea atitudinilor cognitive (interes,
responsabilitate, curiozitate, tendinţa de a avea un rol important  în rezolvarea sarcinilor), a motivaţiei creatoare şi a
calităţilor moral- volitive (încrederea în forţele proprii, sinceritate, curaj în abordarea sarcinilor).

Evaluarea nivelului  creativităţii elevilor l-am realizat atât  prin aplicarea unor teste de  creativitate
standardizate  elaborate  de  E. P. Torrance, Al. Osborn, J, P. Guilford, N. A. Wallach  si  N. Kogan, G. Meunier, cât  si
teste  nespecifice, create  şi adaptate de mine.

Voi prezenta în continuare modul de aplicare şi interpretare a trei probe de evaluare a creativităţii elevilor.
Testul Torrance de gândire creativă – forma figurală (completare de desene)

Material necesar: foile de desen care conţine forma de la care porneşte completarea desenului, creioane
colorate.

Obiective:
- antrenarea imaginaţiei creatoare;
-,,desprinderea’’ de momentul critic, de emotivitate (să nu se lase influenţat de lucrările colegilor);
- încadrarea în timpul acordat.
Instructaj specific: Pe foile primite există desenat un anumit element figural (o linie frântă deschisă).

Gândiţi-vă la un tablou sau la un obiect pe care să-l desenaţi incluzând această figură ca o parte componentă a sa.
Încercaţi să vă imaginaţi un desen la care nimeni nu s-a mai gândit. Adăugaţi primei idei care vă vine în minte altele
noi, astfel încât să obţineţi o compoziţie cât mai interesantă cu putinţă. Formulaţi un titlu cât mai neobişnuit pentru
fiecare desen şi scrieţi-l sub acesta.

Veţi începe completarea şi vă veţi opri din lucru atunci când vi se va cere. Întrebările se pot pune doar acum,
înainte de începerea lucrului.  Veţi avea la dispoziţie 20 minute.

Trăsături creative evaluate şi interpretarea aprecierilor:
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Fluenţă – câte 1 punct pentru fiecare figură cuprinsă în desen, realizată inteligibil, cu sens.
Flexibilitate – câte 1 punct pentru fiecare categorie .(Lista categoriilor în Dincă Margareta Teste de

creativitate, 2001). În determinarea categoriilor se vor lua în considerare atât desenele cât şi titlurile acestora.
Originalitate
-pentru elementele  cu o frecvenţă mai mică de 25%:  5 puncte;
-pentru elementele  cu o frecvenţă de 25-75% : 2 puncte;
-pentru elemnetele cu o frecvenţă mai mare de 75% : 1 punct.

Analizând desenele elevilor pot spune că  s-au realizat interpretări grafice în care este evidentă experienţa de
viaţă a copiilor şi înclinarea acestora spre redarea elementelor din mediul înconjurător, mai ales cel natural (peisaje),
apoi mijloacele de locomoţie, obiectele din mediul casnic şi gospodărie, precum şi  unele teme neobişnuite, originale
cum ar fi: personaje şi scene din desenele animate, peisaje cosmice etc. Se poate observa orientarea micilor şcolari spre
o viaţă fericită, compoziţiile lor fiind pline de culoare, luminozitate şi căldură.

Probă pentru evidenţierea capacităţilor imaginativ-inventive
Obiective:
-evidenţierea nivelului de dezvoltare a capacităţilor imaginativ-inventive ale elevilor;
-antrenarea capacităţii de exprimare orală/scrisă;
Sarcina de lucru
Alcătuiţi în scris/oral un text, pornind de la introducerea dată. În redactarea compunerii veţi respecta următoarele
cerinţe:

-formularea unui titlu corespunzător;
-respectarea celor trei părţi ale compunerii;
-formularea clară şi corectă a propoziţiilor;
-respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie;
-continuarea introducerii cu idei personale, cât mai neobişnuite.

,,Într-o zi, când afară se stârnise un vânt puternic, o broscuţă se săltă într-o ulcică aruncată lângă un mărăcine.
-Oac, oac, ce grozavă căsuţă o să-mi fac din ulcica asta ciobită! spuse ea.

În scurtă vreme, de ulcică se apropie o vrăbiuţă. Aceasta.........
Punctaj privind nivelul creativităţii:
9-10 puncte –nivel foarte bun;
7-8 puncte – nivel bun;
5-6 puncte – nivel mediu;
3-4 puncte – nivel slab.
Din  lucrările  create  de  copii, am  putut  observa  că, elevii  care întâmpină  greutăţi  în  exprimarea  orală,

care  au  un  vocabular  sărac  pentru  nivelul  lor  de  vârsta,  se  descurcă cu dificultate în  activitatea  de  compoziţie.
Indiferent cât  de  multă  imaginaţie  creatoare  posedă  un  elev, activitatea  sa  de  creaţie  este, de multe ori,  un  eşec
deoarece el  nu reuşeşte să-şi  aştearnă  ideile pe  hârtie  în  mod  corect  şi  coerent.

Analizând  textele  pe  care  le-au  creat  elevii  în  cadrul  acestei  probe, mi-am  dat  seama  că  majoritatea  au
continuat introducerea dată prin relatarea dialogului  dintre  broscuţă şi vrăbiuţă, în urma căruia cele două fiinţe au
devenit prietene şi au hotărât  să locuiască împreună în ulcică. Au existat şi lucrări care au atras atenţia  datorită
fluidităţii  ideilor, a  flexibilităţii  şi  originalitaţii  în  gândire  a  elevilor  care  le-au compus.
Probă pentru evidenţierea fluenţei verbale şi asociative

Tema: Toamna
Obiective:
-evidenţierea fluenţei verbale şi asociative;
-exersarea fluidităţii şi flexibilităţii gândirii;
-încadrarea în timpul propus.
Sarcina de lucru: Alcătuiţi în scris, lucrând individual, cât mai multe cuvinte formate din 1, 2, 3 sau 4 silabe

folosind o singură dată următoarele silabe: ne,  pru,  pe,  gu,  me, frun,  re,  za,  ce,   rul,  tu,  le,  no, i.
Scară de apreciere

NUMĂR DE VARIANTE SCOR
30-35 cuvinte 20 puncte
25-29 cuvinte 15 puncte
15-24 cuvinte 10 puncte
5-14 cuvinte 5 puncte

În urma corectării testului, am constatat că  au existat doar  3  elevi  care au obţinut scorul  maxim la această
probă prin găsirea unui număr mare de cuvinte formate din silabele date (fără a atinge totuşi numărul maxim de
variante), majoritatea obţinând scoruri corespunzătoare nivelelor mediu şi bun. Au fost şi 2 copii care au găsit un
număr mic de cuvinte, sub 15 variante, aceştia fiind încadraţi la un nivel slab al creativităţii verbale. În ceea ce priveşte
modul de alcătuire a cuvintelor, putem menţiona faptul că majoritatea subiecţilor s-au limitat în a da soluţii variate doar
la cuvintele formate din două  sau trei silabe (pere, perele, prune, prunele,frunze, frunzele, gume, gumele etc), în timp
ce doar cinci dintre ei au formulat şi cuvinte din 4 silabe (legumele, gutuile) sau au menţionat silabele date ca şi cuvinte
cu înţeles de sine stătător (pe, za, tu etc).
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Aşadar, creativitatea  se  educă, se  ,,învaţă’’ încă  din  clasele  primare, ba  chiar  de  la  grădiniţă. Nevoia  de
inovare  este  esenţială  pentru  bunul  mers  al  şcolii, al  vieţii, al  vremurilor  în  care  trăim. Deoarece  educaţia  nu
este  doar  obligativitatea  sau  competenţa  şcolii, activitatea  educativă  trebuie  asumată  deopotrivă  şi  de  familie,
mass-media, comunitatea  locală, ca  factori  complementari, cu  influenţă majoră  în  formarea  personalităţii  copilului
. Vârsta  micii  şcolarităţi, caracterizată  prin  fantezie, curiozitate, spirit  de cunoaştere, este  o  perioadă
propice  stimulării  creativităţii. La această  vârstă, copiii  au  curajul  să emită  opinii  personale, să argumenteze  şi  să
gasescă  soluţii  inedite  în  situaţii  diverse, fără  teama  de  a  greşi  sau  de  a  părea  ridicoli, aşa  cum  se întâmplă de
multe ori, cu  persoanele  care au  o  anumită  experienţă  de  viaţă.

Prin  urmare, ucenicia  creativităţii  trebuie  să  înceapă  de  la  cea  mai  fragedă  vârstă, pentru  ca  dezvoltarea
ei  să  se  înscrie  pe  o  direcţie  ascendentă  şi  dincolo  de  sfârşitul  şcolarităţii.
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Proiectul  „Gânduri de Paște” –
un exemplu de educație nonformală

Albu Adina,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bacău

În secolul actual se remarcă o evoluție a educației formale și nonformale. „Actorii” educaționali, pun din ce în
ce mai mult accent pe educația nonformală. De ce? Pentru că, în ziua de azi, s -a demonstrat importanţa activităţii
educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor.

Ideile de creativitate, participare activă și inițiativă sunt repere de bază ale educației nonformale, care au stat la
baza derulării proiectului educațional național Gânduri de Paște, proiect inclus în CAEN 2013. Inițiatorii acestui
proiect, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Bacău şi Şcoala Gimnazială Lespezi, comuna Gîrleni, au urmărit prin
derularea lui, dezvoltarea în rândul copiilor și elevilor a competenţelor de înţelegere a diversităţii culturale,
responsabilizare și lucru în echipă.

De ce Gânduri de Paște? Pentru că Paştele – Sărbătoarea Învierii și a miracolului - este cea mai importantă
sărbătoare creştină a anului. Ea constituie pentru elevi un moment de reflecţie şi de cunoaştere a datinilor, credinţelor şi
obiceiurilor pascale.

Proiectul, ce se încadrează în domeniul educație civică, voluntariat, proiecte  caritabile,
s-a  finalizat prin Concursul naţional de creație Gânduri de Paşte, ediția  a II-a, precum şi prin organizarea unei
expoziţii cu lucrările premiate.

În derularea activităţilor acestui proiect au fost implicaţi 4835 de preşcolari, elevi din învăţământul primar,
gimnazial, liceal şi din învăţământul special, din 73 de unităţi şcolare din judeţul Bacău şi din ţară. Județele participante
au fost: Arad, Botoșani, Constanța, Cluj, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj,
Teleorman, Timiș.

Instituțiile partenere ai acestui proiect educaţional naţional au fost: Palatul Copiilor Bacău, Clubul de Ecologie
şi Turism „Veniţi cu noi!” Bacău, Asociația Învățătorilor din județul Bacău și Asociaţia RO-TALENT - filiala Oneşti-
Bacău.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 9 luni, pe parcursul căreia elevii, însoţiţi de cadrele didactice au
realizat acţiuni de ecologizare şi de voluntariat, au elaborat creaţii fotografice, literare şi plastice prin care şi-au
exprimat gândurile şi sentimentele pe care le-au trăit cu prilejul sărbătorilor pascale.

Scopul acestui proiect educațional național a fost ofertarea de activităţi extracurriculare pentru preşcolarii şi
elevii din clasele primare, gimnaziale şi liceale din unităţile şcolare implicate care să contribuie la valorificarea
potenţialului creator al elevilor, la dezvoltarea abilităţilor acestora de a desfăşura  activităţi ecologice şi de voluntariat,
la îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la sărbătorile pascale.

În cadrul proiectului, s-a urmărit:
 formarea unor comportamente ecologice, de protejare a mediului, de voluntariat;
 cultivarea imaginaţiei, a creativităţii, a simţului estetic a elevilor din grupul ţintă prin realizarea de colaje,

felicitări, mini-tablouri, machete, încondeierea ouălor;
 manifestarea originalităţii şi personalităţii elevilor din grupul ţintă prin realizarea de creaţii literare, plastice, de

artă fotografică;
 dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevii şcolilor partenere;
 sensibilizarea cadrelor  didactice din şcolile partenere privind necesitatea realizării de acţiuni de voluntariat şi

activităţi specifice educaţiei ecologice de la o vârstă mică;
 încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educaţional care să favorizeze dezvoltarea unor

trăsături pozitive de caracter;
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 conştientizarea părinţilor şi partenerilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din perspectiva
dezvoltării spiritului artistic, estetic, a comunicării, a prieteniei, a toleranţei.
Activităţile ce s-au desfășurat în cadrul proiectului,

 Promovarea proiectului “Gânduri de Paşte”, ediția a II -a;
 Natura - sursă inepuizabilă de resurse – activitate de ecologizare, de creație artistică;
 Concurs național de creaţie Gânduri de Paşte, ediția a II-a;
 De la suflet la suflet – activități caritabile;
 Evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului,

au fost apreciate atât de copii și elevi, cât și de părinți și partenerii proiectului.
În cadrul activității Natura - sursă inepuizabilă de resurse – activitate de ecologizare, de creație artistică,

cadrele didactice implicate în proiect au realizat drumeţii în împrejurimile localităţii pentru a identifica sursele de
poluare din zonă și pentru a derula acţiuni de  ecologizare a zonei. Folosind l ucrul pe grupe şi utilizând metode activ-
participative, elevii au realizat desene, colaje, machete, felicitări, tablouri, ouă încondeiate, pictură pe sticlă, pe rigips,
pe piatră, creaţii literare în versuri sau în proză, fotografii, prin care au prezentat un mediu ecologic şi tradiţiile pascale.
Fiecare şcoală participantă la proiect a organizat în unitatea sa o expoziţie cu lucrările realizate şi au trimis
coordonatorilor de proiect o prezentare power point (a activității desfăşurate în cadrul unității), precum şi materiale
pentru revista proiectului, Gânduri de Paşte.

Activitățile caritabile desfășurate sub genericul „De la suflet la suflet” s -au dovedit a fi acțiuni cu o mare
încărcătură emoțională.

În perioada sărbătorilor pascale şi a zilei de 1 Iunie 2013, cadrele didactice implicate în proiect împreună cu
elevii pe care îi îndrumă, au oferit daruri copiilor proveniţi din grupuri dezavantajate, aflaţi în diferite şcoli din
localitate. La Bacău, astfel de activități s-au desfășurat și la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 organizate de
Asociația Învățătorilor din județul Bacău, a cărei președinte este prof. înv. primar Rodica Leonte, împreună cu elevi de
la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău, de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău, Școala
”George Enescu” Moinești și Școala Gimnazială „George Bacovia” Bacău.

Coordonatorii proiectului au publicat în spaţiul virtual internet și în presa locală aspecte din activităţile
desfăşurate.

Ca urmare a implementării proiectului s-a realizat o expoziţie finală şi 73 de expoziţii în cadrul şcolilor
implicate în proiect care au  reflectat abilităţile elevilor de a realiza creaţii artistice, s-a desfășurat Concursul național de
creație Gânduri de Paşte, ediţia a II-a și s-a elaborat revista ”Gânduri de Paște” nr. 2/2013.

Diseminarea proiectului s-a produs prin distribuirea revistei Gânduri de Paşte, în cadrul căreia au fost
publicate exemple de bune practici, schimburi de experienţă derulate între şcoli.
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Derularea unor astfel de proiecte educaționale oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross -curriculare
şi transdisciplinare, precum și  exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare a
personalităţii.
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şi Pedagogică, 2009;
Aurel Carasel, Viorel Lazăr, Psihopedagogia activităților extracurriculare, Craiova, Editura Arves, 2008.

”Elemente de artă florală utilizate în activităţile cu copiiide vârstă preşcolară”

Alexa Sofiea
Grădinița cu Program Prelungit Nr.10 structură a Școlii Gimnaziale Nr.1, Onești

Floarea este o apariție de preț, o reușită a Naturii cu un rost și sens vital în lumea vie. O frumusețe atât de
fascinantă ca floarea, după entuziasmul primei cunoașteri, suscită reflectări meditative, care dau sensului vieții lor o
semnificație filosofică. Într-un cortegiu de carnaval florile ne însoțesc în toate momentele vieții noastre. Omul și-a
asociat plantele și florile în cele mai diverse ipostaze ale trăirilor lui sufletești, la bucurie și la întristare. Chiar și pentru
copii, suprema răsplată o constituie coronițele de flori cu prilejul premiilor școlare. Interesant este că floarea reprezintă
o alianță între afecte, a celui care o dăruiește și a celui care o primește. Florile ne fac mai sinceri, mai prietenoși, mai
sensibili, mai puțin răuvoitori, mai stimulați, mai încrezători, mai buni. Dacă într-o zi nu ați primit flori, dăruiți-vă
singuri, dăruindu-le altora.

Copiii rup florile pentru că sunt frumoase. Pare a fi un gest simplu, spontan, pentru simțurile noastre primare,
care, însoțit de un zâmbet cald, naiv, sincer, este parfum discret cu iz de primăvară. Semnul de dragoste ce-l conferă
oferirea de flori naturale, treptat am încercat să-l înlocuiesc cu o activitate a copiilor de confecționare a unor flori
artificiale din pânză. Copiii au fost încurajați în a proteja florile, în a le îngriji pentru a le cunoaște mai bine. După ce le-
am asigurat un bagaj suficient de cunoștințe despre plante, interacțiunea acestora cu mediul, copiii au fost puși în
situația de a pune în practică aceste cunoștințe prin activități la colțul naturii vii din clasă sau în grădina de lângă
grădiniță, în parc sau pe dealurile din împrejurimi. După ce copiii au conștientizat rolul plantelor în natură, atitudinea
lor s-a schimbat în sensul că au devenit mai grijulii, ocrotind constant mediul ambiental și nu numai. Odată trezit
interesul pentru floare, curiozitatea copiilor a fost satisfăcută în simbioza calendarului de înflorire stabilit de soare. Ca-
ntr-o poveste am început observarea florilor din primăvară și am terminat toamna târziu, când cerul ne umilește cu nori
cenușii și ploi cernite. Dorul de floare ne cuprinde iarna și găsim o palidă mulțumire în florile de seră. Dacă ne este dor
de flori nu trebuie decât să le pictăm sau să le confecționăm.

În practica preșcolară trebuie promovată originalitatea, încurajate modalitățile personale de realizare a unor
teme, la nivelul posibilităților reale ale copilului. Activitățile practice pot evidenția creativitatea. Ele contribuie la
îmbogățirea vieții afective, copiii trăiesc bucuria lucrului finalizat, dezvoltă încrederea în forțele propri i, optimismul,
gândirea creatoare. Activitățile practice constituie un mijloc important pentru formarea și dezvoltarea deprinderii de a
sesiza frumosul din natură și de a-l îndrăgi, deoarece grădinița, prin procesul instructiv - educativ, le oferă această
posibilitate. Prezentarea unor materiale cât mai atrăgătoare îi influențează pe copii sub aspect estetic. Materialul din
natură stimulează și dezvoltă spiritul de observație al copiilor și imaginația creatoare. Varietatea infinită de frunze, flor i,
de forme și culori diferite, le oferă copiilor inepuizabile modalități de realizare a unor tablouri, machete, etc. Ei încep să
pătrundă în frumusețile naturii, să-i înțeleagă diversitatea formelor, a culorilor, încep să-i sesizeze bogăția și astfel să o
iubească și mai mult. Prin folosirea diferitelor materiale în activitățile practice se realizează atât aspectul informativ cât
și cel formativ al copiilor, li se perfecționează sensibilitatea și gândirea. În timpul lucrului copiii își imaginează
modalități diferite, originale de îmbinare a formelor, mărimilor și a culorilor pentru a realiza lucrarea individuală sau
colectivă. În felul acesta se asigură dezvoltarea interesului, a răbdării, perseverenței,stăpânirii de sine și a voinței.
Dezvoltarea competențelor le-am exersat pe deplin în cadrul cercurilor practico - aplicative din grădiniță. Lumea îi este
dragă copilului pentru că-i este dăruită de adult cu dragoste. Apropierea de floare trezește în copil jocul ”de-a bucuria”,
”de-a zâmbetul”. El o privește mai întâi, o rupe s-o poată mirosi și cunoaște mai bine, și când descoperă că ea s -a ofilit,
copilul învață s-o ocrotească și să o protejeze fiind profund motivat să creeze el o floare care să reziste mai mult timp.
Gândindu-se la eroii Revoluției, copiii au împodobit steagul cu flori confecționate de ei în semn de respect pentru
”florile umane” care s-au sacrificat în acel decembrie însângerat. Și, ca dragostea de neam să fie cât mai bine
reprezentată, copiii au fost adevărați grădinari în țara lor. Împrumutând roșu l din jertfă, galbenul din soare și albastrul
din mare, copiii încing un joc serios, de la care ploaia fuge și soarele râde cu hohot.

Având în vedere unele greutăți pe care le întâmpină copiii în executarea unor lucrări, trebuie subliniat că
prezența educatoarei este absolut necesară întrucât copilul se demobilizează ușor dacă nu stăpânește anumite tehnici
specifice de letonare, vopsire, răsucire sau lipire. Arta florală este un act de cunoaștere. Este foarte greu ca „poezia unei
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flori naturale” să o transformi într-o alta artificială, cum la fel de greu este să transpui în cuvinte puține o activitate de
atelier cu foarte multe materiale de naturi diferite asupra cărora trebuie să acționezi diferit pentru a reda aproximativ
exact forma și constanța celei reale. Arta florală este o activitate ce produce valori estetice și care folosește mijloace de
exprimare specifice. Această specificitate este conferită de diversitatea materialelor folosite, de îmbinarea lor în mod
nuanțat și original. Elemente le compoziției sunt floarea, frunzele, crengile verzi sau uscate, floarea fiind elementul
central. Departe de a îndrăzni să compar arta aranjamentelor florale japoneze cu arta confecționării de flori artificiale,
totuși, o asemănare există întrucât indiferent dacă sunt flori artificiale sau naturale, aranjarea lor în vaze sau vase
speciale este tot artă. Asemenea pictorului, în arta florală se tratează pânza înainte de a fi supusă șablonării, decupării și
picturii. Calitatea, constanța pânzei, se alege în funcție de natura florii pe care o dorim confecționată. De exemplu,
pentru o floare cu petale subțiri, semitransparente, mici, se va folosi pentru confecționare un material subțire, tip voal.
Copiii își întregesc cunoștințele angrenați în activități de colectare a materialelor din natură, ei înțeleg diversitatea lui și
posibilitatea de a-l valorifica artistic. Formarea și stimularea imaginației creatoare depinde de pregătirea activității
propuse, de priceperea copilului, de succesul obținut în primele lui încercări, de încrederea în forțele proprii, de
îndrumările date, dar și de climatul afectiv și motivant creat de educatoare. Copilul, prin confecționarea unei flori își
lărgește registrul sensibilității și-și sporește tonusul vital. Receptarea și sensibilizarea copilului pentru frumos se cere
cultivată cu pricepere și răbdare pentru a deveni o însușire fundamentală și statornică a personalității fiecăruia.

” O recepție dezvoltată a artei, presupune o conștiință educată și informată „ spunea Tudor Vianu. Cultura
artistică colorează nu numai fantezia copilului, ci îi direcționează și motivează actele lui voluntare.

Bibliografie:
Cojocariu V.Mihaela -”Teoria și metodologia instruirii„ Editura didactică și pedagogică,R.A. București, 2002.
Cucoș Constantin - ”Pedagogie” - Editura Polirom, Iași, 2000.

Curriculum la decizia şcolii. Programa şcolară Literatură. Teatru. Film

1 oră/ săptămână – clasa a VIII-a
Anul şcolar 2013 – 2014

Mădălina Alexoae
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău

ARGUMENT
Literatura, teatrul şi filmul reprezintă forme de comunicare artistică deoarece, asemenea obiectului estetic, sunt

destinate în primul rând să placă. Pentru a-şi atinge scopul, fiecare prezintă particularităţi care transcend limbajul
specific.

Modul de preluare a mesajului – vizual, auditiv sau audio-vizual – impus de tipul de imagine artistică, se
defineşte în funcţie de relaţia cu dimensiunea temporală a receptării. Lessing făcea o clasificare a artelor, în studiul
Laocoon, publicat în 1765, în arte ale succesiunii şi arte ale simultaneităţii. Mesajul poetic, realizat în cod verbal, poate
fi receptat auditiv, atunci când este formulat oral, sau vizual, atunci când este transmis scriptural, cum se întâmplă în
cazul literaturii. Corelat unei imagini plastice, ca în cazul caligramei, mesajul poetic este destinat exclusiv unei receptări
vizuale; dar corelat cu un mesaj melodic, ca în situaţia cântecului, este destinat receptării auditive.

Trecând la teatru, mesajul poetic, ca urmare a sincretismului de coduri, căpătă o structură complexă,
complicând totodată problema receptării: dacă mesajul poetic propriu-zis, realizat în cod verbal, este receptat auditiv,
mesajele complementare, care intervin prin codurile non-verbale, cum ar fi cel mimic sau kinetic, sunt destinate
receptării vizuale. Vorbim aşadar de o receptare audio-vizuala care, ca şi în situaţia filmului, presupune un alt mod de
participare la actul comunicării. Receptorul devine din cititor, spectator de teatru sau film.

Cinematograful, artă sincretică, a făcut saltul de la imaginea vizuală statică la imaginea vizuală dinamică.
Desfăşurarea vizuală a mişcării a făcut posibilă o perspectivă epică, cinematograful devenind foarte repede o modalitate
de a povesti cu ajutorul imaginilor. Noua formă de comunicare a schimbat atât structura mesajului, cât şi
disponibilităţile enunţului, printr-o reorganizare a situaţiei de comunicare. Enunţul artistic de tipul filmului a devenit un
produs colectiv, indirect şi instrumental.

Cursul de faţă îşi propune analiza celor trei tipuri de comunicare artistică, înţelegerea punctelor de interferenţă
între acestea şi a modului de transmitere a mesajului sensibil.
În egală măsură, urmărim cultivarea şi dezvoltarea imaginaţiei audio-vizuale a copiilor prin oferirea unor proiecţii
audio-vizuale a operelor literare pe care aceştia vor trebui să le lectureze în prealabil.

Considerăm, de asemenea că acest curs opţional, prin felul cum este conceput, poate dezvolta dorinţa elevilor
pentru lectură.
OBIECTIVE CADRU
1.dezvoltarea capacitǎţii de receptate a mesajului audio-vizual;
2.dezvoltarea capacitǎţii de exprimare  artistică;
3.dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris;
4.dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.
COMPETENŢE GENERALE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITǍŢI DE ÎNVǍŢARE
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DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI AUDIO-VIZUAL
Competenţe generale
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi capabil:
1.1.să identifice informaţiile esenţiale dintr-un mesaj audio-vizual;
1.2.să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului audio-vizual;
1.3.să-şi concentreze atenţia pentru a recepta mesajele audio-vizuale;
1.4.să depisteze diferenţele dintre opera literară şi ecranizarea ei;
1.5.să manifeste curiozitate pentru mesajul audio-vizual.
Pe parcursul anului şcolar, se recomandă următoarele activităţi:
-exerciţii de ascultare a unor mesaje audio-vizuale diverse, cu scopul de a desprinde esenţialul şi de a exprima acest
lucru la schimbarea rolului de receptor cu cel de emiţător,
- participarea la interacţiuni în care să dovedească înţelegerea replicilor şi capacitatea de continuare a dialogului;
- exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei distributive şi a capacităţii de  a urmări mesajul audio-vizual;
- exersarea ascultării mesajelor orale în diverse situaţii de comunicare, în scopul formarii unui comportament de
ascultător activ;
- exerciţii de selectare a unor informaţii, idei, opinii în funcţie de  substanţa mesajelor receptate.
DEZVOLTAREA CAPACITǍŢII DE EXPRIMARE  ARTISTICĂ
Competenţe generale
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi capabil:
1.6.să povestească justificând şi explicând întâmplări personale, evenimente etc.;
1.7.să relateze amănunţit sau succint, corent, prin cuvinte proprii, fără ticuri verbale şi pauze nejustificate între cuvinte
şi idei;
1.8.să se exprime natural pronunţând corect şi conştient articularea cuvintelor şi sunetelor;
1.9.să aplice în dialog salutul, formulele de politeţe, toleranţă faţă de părerile partenerilor;
1.10.să recite expresiv.
Pe parcursul anului şcolar, se recomandă următoarele activităţi:
- situaţii diverse de dialog, povestire , relatare, explicare a unor situaţii şi întâmplări personale sau pe bază de imagini
sau benzi desenate;
- exerciţii de dialog pe teme date;
- simularea de convorbiri telefonice;
- povestire în lanţ, intrare în comunicare, continuarea comunicării, previziunea unui final neaşteptat;
- exerciţii de intervenţie în convorbire;
- antrenament pentru exprimarea opiniilor şi atitudinilor proprii;
- antrenament de utilizare a formulelor de adresare, de menţinere şi de închidere a unui dialog ( conversaţie în grup );
- exerciţii de exprimare a părerilor şi sentimentelor personale;
- compararea şi clasificarea unor obiecte prezentate în imagini pe baza unor criterii stabilite de profesor;
- memorarea de poezii şi fragmente de proză.
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS
Competenţe generale
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi capabil:
-să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;
-să identifice modurile de expunere într-un text epic;
-să manifeste curiozitate pentru lectură.
Pe parcursul anului şcolar, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de identificare a problemei principale abordate într-un text literar (identificarea elementelor descrise şi a
trăsăturilor obiectelor descrise, într-o descriere, identificarea acţiunilor, a participanţilor la acţiune, a timpului şi
spaţiului în care se petrec evenimentele într-o naraţiune; identificarea ideilor esenţiale dintr-un anunţ sau dintr-o ştire şi
sesizarea intenţiei comunicative din spatele acestora);
- exerciţii de identificare a caracteristicilor operelor epice (în proză sau versuri): naraţiunea la persoana a III-a şi la
persoana I, subiectul operei literare, momentele subiectului, timpul şi spaţiul în naraţiune, autor, narator, personaj;
- exerciţii de sesizare a rolului dialogului şi al descrierii într-o naraţiune; sesizarea rolului descrierii în realizarea
portretului şi a tabloului;
- observarea rolului dialogului în caracterizarea personajelor;
- identificarea şi comentarea rolului figurilor de stil învăţate în diferite texte.
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ
Competenţe generale
Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul anului şcolar, elevul va fi capabil:
-să redacteze texte cu destinaţii diverse;
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-să utilizeze un lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la mijloacele de îmbogăţire a
vocabularului;
-să înlănţuie corect frazele în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;
-să alcătuiască rezumatul unui text literar sau nonliterar.
Pe parcursul anului şcolar, se recomandă următoarele activităţi:
- exerciţii de recunoaştere a destinaţiei unui text;
- exerciţii de selectare a informaţiei solicitate;
- exerciţii de structurare a detaliilor în jurul ideii principale;
- exerciţii de redactare a unor scrisori şi a unor anunţuri;
- exerciţii de rezumare, în scris, a textelor citite; prezentarea unor informaţii privitoare la realitatea înconjurătoare;
- exerciţii de relatare a unor fapte/ întâmplări;
- exerciţii de motivare a opiniei, pornind de la diverse teme discutate în clasă/ aprecieri personale referitoare la textele
epice şi lirice studiate;
- exerciţii de povestire a unor texte narative/filme văzute etc.; exerciţii de redactare a unor descrieri de tip tablou şi de
tip portret;
- exerciţii de valorificare a posibilităţilor de exprimare nuanţată oferite de utilizarea  sinonimelor, a antonimelor şi a
omonimelor adecvate în contexte date;
- utilizarea corectă, în propoziţie şi în frază, a semnelor de punctuaţie (punctul, virgula, punctul şi virgula, linia de
dialog, linia de pauză) şi a semnelor ortografice (cratima, punctul);
- exerciţii de aplicare a topicii normale în  propoziţie şi în frază;
- exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor narative dintr-un text dat, în vederea rezumării acestuia;
- exerciţii de transformare a textului dialogat în text narativ;
- exerciţii de rezumare a textelor narative;
- exerciţii de povestire a unui film, a unei piese de teatru.
EVALUARE
Modalităţile de evaluare trebuie concepute în strânsă legătură cu specificul cursului optional propus. În acest sens se
impune deplasarea de accent de la metodele tradiţionale de evaluare la strategii de evaluare care să ofere elevilor
posibilitatea de a demonstra: ceea ce ştiu (ca ansamblu de cunostinte), ceea ce pot să facă (utilizarea cunoştinţelor ca
instrumente de raportare critică la medii).
În acest context, evaluarea vizează:
• elaborarea unor eseuri;
• realizarea unor portofolii pe teme date;
• construirea unor alternative explicative la mesajele receptate;
• dezbaterea unor probleme comunicaţionale sesizate de elevi;
• observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor;
• autoevaluarea;
• elaborarea de proiecte pe teme date;
• transpunerea în scenă a unei dramatizări de către micii actori.
CONŢINUTURILE ÎNVǍŢǍRII
Clasa a VIII-a
Semestrul I
Prezentarea programei şi a obiectivelor
I. Nuvela
1.1.Ecranizarea nuvelei Două loturi
1.2.Lectura nuvelei Moara cu noroc
1.3.Vizionarea filmului Moara cu noroc
1.4.Destinul personajelor de nuvelă
1.5.Lectura nuvelei Dincolo de nisipuri
1.6.Vizionarea ecranizării Dincolo de nisipuri
1.7.Trăsăturile nuvelei
II. Literatura SF
2.2.Vizionarea filmului Eduard – Omul foarfecă
2.3.Literatura SF – literatură de anticipaţie
III. Romanul
3.1.Lectura integrală a romanului Mara
3.2.Vizionarea filmului Mara
3.3.Destinul unei femei
Semestrul II
IV. Romanul
4.1.Lectura integrală a romanului Baltagul
4.2.Vizionarea filmului Baltagul
4.3.Mitul Mioriţei
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V. Drama
5.1.Lectura integrală a dramei Năpasta
5.2.Vizionarea dramatizării Năpasta
5.3.Ana şi Vitoria Lipan – două personaje dramatice
VI. Comedia
6.1.Lectura integrală a comediei O scrisoare pierdută
6.2.Vizionarea dramatizării O scrisoare pierdută
6.3.Personajele de comedie
VII. Personaje istorice în literatura română
7.1.Întocmirea fişelor istorice ale domnitorilor
7.2.Vizionarea filmului Mihai Viteazul
7.3.Vizionarea filmului Ştefan cel Mare
7.4.Vizionarea filmului Vlad Ţepeş.

Formal și nonformal în învățământul primar

Almășan Violeta – Monica
Școala Gimnazială „Sfȃntul Voievod Ștefan cel Mare” , Onești , judeţul Bacău

Dacă ȋn mod tradiţional educaţia oferită de școală este considerată educaţie formală, toate activităţile educative
care sunt organizate de alte instituţii ( biblioteci, cluburi ale elevilor, muzee, asociaţii,  case de cultură, teatre,
organizaţii nonguvernamentale sau alte instituţii care au ca scop educaţia și cultura etc) fac parte din sfera activităţii
nonformale. Delimitarea dintre aceste două forme ale educaţiei este ȋnsă doar teoretică , ȋn realitate ele funcţionează ca
un complex cu graniţe foarte greu de definit, cu atȃt mai mult cu cȃt ȋn ultimii ani există această tendinţă de a formaliza
educaţia nonformală, făcȃnd-o să se apropie tot mai mult de școală.

Școala și, ȋn special, ȋnvăţămȃntul primar, care are ca principali actori ȋnvăţătorii - calificaţi din punct de
vedere didactic- și elevii – grupati pe etape de vȃrstă , pe profiluri sau filiere profesionale- ,  realizează educația
formală și răspunde tot mai mult provocărilor sociale , lărgindu-și sfera de activitate și iniţiind parteneriate cu diferite
instituţii culturale, societatea civilă sau comunitatea locală. Aceasta la rȃndul ei presupune o colaborare realizată pe arii
de interes,  cu persoane calificate ȋn diferite domenii de activitate , care doar uneori au pregătire didac tică și care ȋși
stabilesc obiective , finalităţi pentru fiecare activitate, fără a vedea o organizare pe termen lung.  Eliberȃnd doar
certificate de participare și de absolvire a unor cursuri, certificate profesionale sau vocaţionale care sunt sau nu
recunoscute, educaţia nonformală se diferenţiază categoric de cea formală, care, pe lȃngă faptul că stabilește obiective
clare și gradual prezentate pe etape de studiu și pe discipline, eliberează certificate care sunt recunoscute la nivel
naţional și internaţional.

Ceea ce diferenţiază cel mai mult educaţia nonformală de cea formală , și la  nivelul claselor primare, este
caracterul voluntar și autonomia  .  Ȋntrucȃt se desfășoară ȋn afara curriculei școlare, micul școlar are libertatea de a
alege cum, cȃt  și , mai ales ce să ȋnveţe, nefiind permanent evaluat  și recompensat cu calificative care nu sunt pe placul
lui . Deși și ȋn cadrul școlii se ȋncearcă ȋncurajarea elevilor să ȋntrebe și să dea răspunsuri, se ȋncearcă dezvoltarea
motivaţiei,  a creativităţii, a gȃndirii , este drept că la activităţile nonformale elevului ȋi place să participe și să ȋnveţe.
Acestea sunt mai atractive , mai dinamice , mai flexibile și corespund intereselor lor, deoarece astfel elevul ȋși dezvoltă
acele capacităţi de autogospodărire, de dozare a timpului, de adoptare de decizii sau rezolvare de exerciţii, de gȃndire
critică și organizatorică, capacităţi pe care ȋnvăţămȃntul primar nu le poate ȋncă forma tocmai datorită caracterului său
formal.

Ȋn prezent, aproape toate proiectele care se dezvoltă în școli sunt propuneri venite din partea inspectoratelor
școlare  sau din partea societății civile spre școală.  Pe plan secundar, exista preocupari teoretice, mai putin practice, din
partea scolilor pentru identificarea nevoilor de educatie nonformala care sunt cuprinse în planul de perspectivă al școlii.

Micii școlari ai claselor primare frecventează foarte mult Cluburile Elevilor. Acestea  le oferă copiilor o
multitudine de activităţi deosebite și interesante. Pe lȃngă atelierele de pictură și sculptură , le oferă și ocazia de a ȋnvăţa
ceva diferit  de rigorile școlii : dans moden și creaţie vestimentară .  Cercurile de creaţie literară , formaţiile
instrumentale,  echipele de fotbal sau cercurile de protecţie a mediului , vin ȋn ajutorul elevilor școlilor primare , prin
valorificarea timpului liber al acestora.

Casele de Cultură găzduiesc ȋn fiecare an școlar spectacole – concurs,  pe scena cărora urcă mici artiști, viitori
actori de mȃine, pentru a-și exersa și cultiva diferite ȋnclinaţii , aptitudini și capacităţi și pentru a-și manifesta talentul ȋn
artă , muzică , sport, cultură etc.

Cluburile  Sportive Școlare  organizează continuu competiţii sportive  tocmai pentru a veni ȋn sprijinul
educaţiei formale care se desfășoară ȋn școală.

Ȋn concluzie, educaţia nonformală este diferită faţă de cea formală atât prin conţinut, cât şi prin formele de
realizare, cu toate că până la urmă amȃndouă au acelaşi scop. Principalele avantaje ale educaţiei nonformale sunt faptul
că prin aceasta se  răspunde concret la cerinţele şi nevoile stabilite, se permit momente de abstractizare şi de extragere a
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cunoştinţelor din viaţa de zi cu zi şi din lucrurile practice, anulează învăţarea mecanică şi dezvoltă învăţarea logică şi
practică. Spre diferenţă de educaţia formală , cea nonformală este mult mai flexibilă, mai dinamică şi mai  atractivă
pentru micii școlari, are caracter voluntar şi oricând se poate modifica şi adapta în funcţie de situaţie şi de nevoi.
Educaţia nonformală este cea mai bună modalitate prin care elevii pot învăţa ceea ce îşi doresc, în ritmul lor , ȋn funcţie
de ceea ce știu și de stilul lor de ȋnvăţare , fără a se simţi obligaţi sau stresaţi de  mediu.

Creativitatea învăţătorului în conceperea lecţiilor

Ambăruş-Bînţu Serafina
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Luchian” Moineşti judeţul Bacău

,, În activitatea zilnică , în cadrul comisiilor metodice , în cercurile pedagogice , învăţătorii fac permanent
demonstraţia creativităţii ,uimindu-şi continuu elevii cu ingeniozitatea lor .Dacă adăugăm la aceasta , bunătatea şi
răbdarea , atunci ne putem explica performanţa şcolară, unică , pe care nu o pot atinge decât învăţătorii .” (Marcela
Peneş ) .(1)

Termenul de ,,creativitate” provine din cuvântul latin ,, creare” , însemnând ,, a zămisli ,a făuri , a naşte” .
,,Părintele” acestui cuvânt este psihologul american Gordon Allport care în anul 1937 îl substituie celorlalţi termeni :
,, spirit inovator ,inventivitate, talent”.( apud Dorina Sălăvăstru) (5)

,,Creşterea progresivă a numărului de lucrări despre creativitate de la 2.419 în anii ` 60 -` 70 la peste 10. 000
între anii 1960-1998 denotă preocuparea psihologilor de la universităţile din S.U.A. şi din diferite ţări europene . Au
publicat studii şi psihologii : G. Wallas , J. P. Guilford , C.W.Taylor , E.P. Torrance , iar contribuţia românească din
trecut , a lui Constantin Rădulescu Motru , Ştefan Odobleja , Mihai Ralea , Tudor Vianu , Florea Ştefănescu-Goangă ,
Vasile Pavelcu s-a continuat cu cea de astăzi prin : Alexandru Roşca , Paul Popescu-Neveanu , Marian Bejat , Ursula
Şchiopu , Mihaela Roco , Grigore Nicola , Ana Stoica ş. a.’’ (apud Dorina Sălăvăstru) (5)

Creativitatea este atu-ul învăţătorului modern . Fiecare lecţie a sa este ,,o lecţie de viaţă” . (apud Doina
Sălăvăstru).Învăţătorul este prin competenţa sa ştiinţifică şi prin specificul profesiei psiho-pedagog , literat ,
matematician , muzician , plastician , naturalist , voluntar şi iniţiator de proiecte , mediator în rezolvarea conflictelor ,
avocat care pledează pentru promovarea valorilor de frumos ,bine şi adevăr şi un ,,constructor” de caractere.Încercările
sale creative pot fi marcate de reuşita zborului maestrului Dedal , dar şi de aripile frânte ale lui Icar .Este primul care ne
învaţă scrisul , cititul , tainele numerelor şi a operaţiilor matematice , ne îndrumă spre rezolvarea exerciţiilor şi
problemelor , este un magician al sufletului ştiind să se roage împreună cu elevii săi , să cânte , să se joace cu aceştia ,
dar şi să-i deprindă secretele citirii şi înţelegerii cărţilor ,să -i înveţe să aplice cunoştinţele dobândite în timpul orelor de
curs , să fie şi elevii săi creativi. Este un promotor al educaţiei nonformale  , fiecare lecţie având un alt scenariu , marcat
de personalitatea realizatorului , reactualizându-şi permanent cunoştinţele şi ,,relaţionând afectiv cu elevii săi” (apud
Pantelimon Golu ) .(5)

În contextul exploziei informaţionale , a creşterii ponderii mijloacelor audio-vizuale trebuie să se asigure
receptarea cunoştinţelor prin ,, cât mai multe şi variate canale (văz , auz , scris) şi surse de informare ( manuale, fişiere ,
notiţe , bibliografii , dicţionare , enciclopedii etc) reţinându-se 50% din infomaţie” .Şi mediul cromatic are o influenţă
majoră asupra dezvoltării inteligenţei şi sensibilităţii afective a copiilor.Elevii reţin mai bine în funcţie de tipul lor :
auditiv , ascultând , acţional , făcând ceva , vizual , reţinând imagini , schiţe , scheme sau tipul comunicativ conversând
cu ceilalţi .” ( Pavel Mureşan) (3) De aceea formele de activitate capătă caracter interdisciplinar prin introducerea
noţiunilor sau temelor de discuţie folosind poeziile , micile povestiri sau fragmentele de poveşti , ghicitorile , rebusurile
, aritmografele  , anagramele ,filmele didactice , jocurile didactice (,,Săculeţul cu poveşti” , ,,Citeşte şi ghiceşte”,
,,Continuă fraza” , ,,Jocul culorilor” din colecţia ,,Jocuri pentru clasele I-IV” ) (2) , planşele didactice , desenele ,
colajele , cântecele menite să facă lecţiile atractive , combătând rutina şi plictiseala .Caracterul competitiv al jocurilor şi
întrecerilor stimulează participarea elevilor şi creşte motivaţia acestora de a obţine rezultate cât mai bune . Activitatea
pe grupe asigură responsabilizarea elevilor atunci când primesc sarcini de lucru şi fac lecţia interactivă .

Lucrările practic-aplicative sau experimentele desfăşurate la ştiinţe ale naturii sunt corelate cu lecturarea unor
texte sau memorizări , de exemplu : ,, Pe drumuri de munte”  de Calistrat Hogaş , ,,Gândăcelul” de Emil Gârleanu sau
,,Pătrunjelul” de Vladimir Pop-Mărcanu , cu realizarea unor fişe la portofoliu cu o  colecţie de imagini cu corpuri cu
viaţă şi care nu au viaţă , o colecţie de frunze ş.a. sau intonarea cântecelor despre natură ,,Copăcelul” de Corneliu Mereş
, ,,Tot ce e pe lume” de D.D. Stancu (5)etc. La clasa a III-a  ,  verificarea cunoştinţelor despre corpuri şi caracteristicile
acestora se poate realiza printr-un rebus care conţine cuvintele-cheie ale lecţiei (Anexa 1).Tot învăţătorii au creat
poezioare pentru memorarea regulilor de aflare a termenului necunoscut , a descăzutului şi a scăzătorului , multe
exemple regăsindu-se pe didactic.ro.Încununarea succesului reputat de ei este publicarea revistei clasei , unde sub
îndrumarea atentă a acestora şi elevii fac primele exerciţii de creaţie .

Lecţia este un act de creaţie care implică ingeniozitatea şi experienţa cadrului didactic care o concepe , în
ajutorul căruia vin manualele , îndrumătoarele , auxiliarele , culegerile de texte literare , de exerciţii şi probleme , jocuri
didactice împletite cu talent , cu un strop de frumuseţe şi marcate mereu de inedit .În acestă ,,construcţie” trebuie să
ţinem seama de particularităţile de vârstă ale copiilor , de specificul clasei , de evoluţia fiecărui elev şi de cerinţele
speciale ale acestuia . Frumuseţea activităţii desfăşurate la clasă face să izvorască din sufletele noastre noi idei care să
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încurajeze manifestarea elevilor în cadrul orelor de curs şi ne face să credem că această strădanie nu este zadarnică , ci
va rodi bogat mai târziu .

Bibliografie :
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Anexa 1

A
A N O T I M P U R I

A E R

V E R D E

M A R I M E

C O R P U R I

L U N G I M E

I N T R E B U I N T A R E

C A P A C I T A T E

V O L U M

N A T U R A

J O C

C U L O A R E

G R O S I M E

L A T I M E

A S P E C T

F O R M A

M A T E R I A L

B

1.Cele patru fiice ale bătrânului An .
2. Nu putem trăi fără el decât câteva minute .
3. Culoarea ecologiştilor .
4. Componentă a aspectului .
5. Oamenii , animalele , plantele , apa , aerul , pământul , lucrurile sunt ...
6. Latura cea mai mare adreptunghiului este ...
7. La ce folosesc corpurile .
8. Cantitatea de lichid care încape în vase .
9. Spaţiu ocupat de un corp .
10. Tot ceea ce ne înconjoară într-un singur cuvânt .
11. Plăcerea cea mai mare a copiilor .
12. Toamna frunzele îşi schimbă ...
13. Componentă a mărimii ...
14.Latura mai mică a dreptughiului este ...
15. Cum se aseamănă şi se deosebesc corpurile
16. Figurile geometrice au ... diferită .
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17. Din ce este confecţionat un corp ?

Recunoaşterea educaţiei nonformale ca dimensiune fundamental a procesului instructiv- educativ
Andrei Carmen-Paula

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău

Educaţia nonformală a primit de-a lungul vremii o serie de definiţii, dintre care reţinem că ea
constituie ,,ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un cadru instituţionalizat extradidactic sau/şi
extraşcolar,,(G. Văideanu, Educaţia la frontiera dintre milenii, Bucureşti, Ed. Politică, 1988, p.232)

Se caracterizează printr-un caracter facultativ, acţiunile incluse în această zonă se caracterizează printr-o bună
posibilitate de pliere pe interesele şi posibilităţile şcolarilor; elevii sunt implicaţi în planificarea, organizarea şi
desfăşurarea acestor activităţi. Ea include următoarele tipuri de activităţi: de perfecţionare şi de reciclare, vizite la
muzeu, excursii, cluburi şcolare, cercuri ştiinţifice, vizionări de filme. Nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă.
Permite lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii, dezvoltarea unor aptitudini şi
interese. Se valorifică înclinaţiile elevilor. Organizarea ei este planificată şi proiectată. Poate fi o cale de ajutor pentru
cei cu şanse mici de a accede la o şcolarizare normală (săraci, izolaţi, analfabeţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi
speciale).

Şcolii îi revine rolul de a crea acel sentiment al apartenenţei al grup prin crearea unor activităţi specifice care să
evidenţieze atât rolul elevului, cât şi pe cel al clasei. Fiecărui elev îi revine sarcina de a fi responsabil pentru ceilalţi.
Deoarece indivizii primesc influenţe educative din multe direcţii, activităţile formale (instituţionalizate) trebuie să se
afle în strânsă legătură cu cele nonformale (extraşcolare) şi cu cele informale pentru a-şi dovedi rolul eficient. Deşi
educaţia formală se situează pe locul I, cea nonformală are o acţiune mai evidentă în momentul în care elevii ajung la
autoeducaţie.

Trebuie să se precizeze că este utilă respectarea unor reguli şi principii pentru a desfăşura activităţi
nonformale de calitate. Acestea au la bază competenţele şi conţinuturile educaţiei formale şi oferă diverse posibilităţi de
aplicare a cunoştinţelor dobândite în cadrul educaţiei oficiale. Nu exclude efortul elevilor şi sunt atractive datorită
formelor lor variate (cercuri de lectură, sportive, culturale, cluburi de ştiinţă, serbări şcolare, drumeţii, excursii, tabere,
expediţii, concursuri, vizionări de spectacole, vizite la muzee, biblioteci etc). De regulă, activităţile au loc în şcoală şi
sunt constituite competiţii culturale, sportive, sesiuni, sesiuni de comunicări ştiinţifice, comemorări sau festivităţi,
olimpiade etc. Au caracter formativ-educativ, sunt opţionale sau facultative, cunosc modalităţi diferite de finanţare, nu
presupun evaluarea riguroasă-acordarea notelor, promovează munca în echipă, sunt dirijate de personal specializat aflat
în strânsă legătură cu părinţii, elevii, organizaţiile socio-culturale sau politice.

Valenţele educative ale activităţilor nonformale reliefează relaţia mai destinsă, mai apropiată dintre educator
şi educat. Chiar daca ânvăţătorul conduce tot demersul didactic, elevii se pot manifesta spontan şi liber. Adultul
sugerează, cooperează şi îi sprijină pe copii să devină buni organizatori ai propriei activităţi . În prim plan se află
educabilul, în plan secund rămânând profesorul, tocmai ca elevul sa îşi poată valorifica abilităţile organizatorice, de
cooperare, de colaborare. Educatul devine resursă-participant activ la propria învăţare. În vederea creşterii interesului
elevilor pentru cunoaştere şi a dezvoltării unor trăiri emoţionale autentice, activităţile nonformale trebuie să ţină cont de
înclinaţiile, interesele, preferinţele, preocupările şcolarilor.

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă şi socială, activităţile nonformale, ca şi cele formale, se adaptează
cerinţelor individuale ale elevilor, potenţialului şi capacităţilor acestora.

Relevante sunt şi valenţele psihologice  ale educaţiei nonformale: individul se adaptează mai uşor cerinţelor
societăţii, observându-se schimbări la nivel familial, la nivelul comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării.

Şcoala din zilele noastre nu poate ignora experienţele acumulate de elevi în cadrul acestor activităţi. Ca şi
educaţia formală, cea nonformală urmăreşte formarea unor comportamente necesare învăţării formative. Asistăm la o
apropiere între educaţia formală şi cea nonformală: prima tinde să devină tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor şi
motivaţiilor specifice copiilor, în vreme ce a doua se organizează din ce în ce mai riguros, foloseşte metode deja probate
şi recunoscute de specialişti, urmăreşte asigurarea unei anumite calităţi. Cu toate acestea, educaţia nonformală are rolul
ei, sprijinind eforturile celor care doresc sporirea importanţei procesului de instrucţie şi educaţie.

Pentru a deveni o latură permanentă a existenţei umane, educaţia trebuie să aibă un caracter global, conjugând
eficient latura formală cu cea nonformală şi informală.

Bibliografie:
-G. Văideanu- ,,Educaţia la frontiera dintre milenii,, , Bucureşti, Editura Politică, 1988, p. 232.
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Cartea, prietena mea

Anton Gianina Oana
Școala Gimnazială Helegiu

Jud. Bacău

,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amortească, nici să zacă, nici să moară.”
( T. Arghezi )

Argument
Cartea ajută pe oricine să înţeleagă frumuseţea vieţii, este izvorul de cunoaştere şi ȋnțelepciune, este un prieten

apropiat sufletului nostru. Cartea ne informează şi formează ca om, ca cetățean; luminează mintea şi sufletul oamenilor.
De aceea, trebuie să le cultivăm copiilor dragostea şi dorința de carte.

Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. E un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare
între oameni; ne ajută să trecem mai ușor peste greutățile vieții - ne întărește; ne ajută să înțelegem și să pătrundem în
tainele lumii, a universului. Ele scot la iveală din noi, ce e mai bun.

Gustul pentru citit, nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă a factorilor educaționali (familia și școala)
o muncă caracterizată prin răbdare, perseverență, continuitate, voință.

,,Ai carte, ai parte.”
Obiective: - să manifeste interes pentru cărți;

- să se familiarizeze cu etapele unei cărți (de la apariție până la tipărire, lansare, păstrare);
- să știe să manipuleze o carte (să o deschidă, de unde începe, cum se întorc paginile, să nu îndoaie

filele, să nu o murdărească);
- să cunoască elementele distincte ale unei cărți, (coperta, file, pagini, titlu, autor, text, imagine etc.);
- să știe să discute despre cărțile citite, personaje, să povestească ceea ce au citit.

Grupul țintă: - elevii clasei a III-a;
- părinți;
- profesori.

Dramatizare: Povestea unei cărți

Cartea: - Bună ziua, dragii mei!
Vouă, dragilor părinți,
Doamnei noastre-nvățătoare,
Și dragilor profesoare.

- De ce sunteți așa veseli? (către copii)
Copil 1: - Suntem foarte fericiți,

Și mai tare mulțumiți,
Să aflăm de ce-ați venit?

Copil rău : - Dar ce cauți tu la noi?
Cartea : - Vai, ce rău mai ești copile…!
Copil 1 - Lasă-l scumpo, draga mea,

Căci nu știe, ce-nseamnă: „Ai carte, ai parte!”
Așa este el... Săndel, mai năstrușnic; și... dacă... ar mai învăța nițel...
Nu s-ar mai comporta așa,
Și multe lucruri ar afla.

Copil 2: - Ce-i cu tine?
De ce ești supărat?

N-ai aflat ce s-a-ntâmplat? (către copil rău)
Copil rau : - Nu ! Și…de ce v-ați adunat ?
Copil 2 :  Vrem ca astăzi s-o cinstim,

Mai ,,perfecți”să devenim,
Multe lucruri să aflăm,
Cât de mult ne folosește,
Și la ce ne trebuiește.

Copil rău : - Haideți, haideți, nu mai stați!
Spuneți ce aveți de spus,
Pentru ca..., într-un final,
Să văd și eu cine are dreptate. ( încearcă să rupă o foaie din carte).

Cartea: -Au! Mă doare! Ce îmi faci?
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Copil: ( îi dă peste mâna copilului rău, care tocmai voia să rupă foaia );
-Stai cuminte, măi copile! Știi tu oare, cum a aparut hârtia aceasta pe care tu o rupi?

Copilul rău: -Nu! Ce știi tu?
Copil 3 ; - Ia bine seama ! Hârtia a fost cândva arbore. Toată hârtia este fabricată din lemn. Rumegușul foarte mărunt,
este amestecat în fabrică cu unele produse chimice care-l înmoaie și-l înalbește. Din aceste operații rezultă o masă
lipicioasă și umedă. Aceasta este pasta de hârtie. Ea este întinsă automat pe niște site lungi cu ochiuri foarte mici unde
își pierd o mare parte din apă. Pe o banda rulantă, pasta intră în niște cilindri mari de metal încălziți. Aceștia o usucă
complet și o presează, până când o transformă într-o coală lungă de hârtie, pe care o înfașoară pe suluri, sau o taie
bucăți.
Copilul rău: - Și cum a apărut această carte?
Copil 3: - Mulți oameni au trudit la ea. Acestă carte a fost scrisă de nițte autori. Povestea ei este lungă. Mai întâi,
autorul scrie cartea cu litere de mână.Toate foile alcătuiesc manuscrisul. Autorul duce manuscrisul la editură. Aici,
redactorul citețte manuscrisul și începe să lucreze cu autorul la viitoarea carte.
Copilul rău: - Și cu ilustrațiile, cine se ocupă?
Copil: - Ilustratorii. Ilustrațiile și textele, sunt așezate în pagina de către tehnoredactor, cu ajutorul computerului.
Apoi, este recitită și corectată de corector și trimisă la tipografie.
Copil rau: - Ce se întâmplă acolo?
Copil: - Tipografii o tipăresc cu litere de tipar. Filele sunt cusute, apoi se lipesc copertele.
Copilul rău: - Da! Într-adevăr. Iertați-mă! Am fost rău. Acum am înțeles de ce trebuie îngrijită. Dar... ce este cartea?
Copil: - Cartea este o colecție de hârtii, pergamente sau alte astfel de materiale tipărite și legate într -un volum. Ai
citit vreodată o carte?
Copilul rău : - Mmm... Da. Dar!?
Copil: - Dar ce? Știi cât de importantă este lectura, cititul cărților?
Copilul rău: - De ce?

Observație: urmează un recital de poezie; gânduri despre lecturi, comentarii, proverbe despre cărți, învățături.
Proverbele pot fi explicate cu ajutorul elevilor.

Se poate folosi una dintre metodele moderne: „Copacul cu idei”- pentru a defini ca o concluzie ce este cartea,
și ce știu despre cărți.
 hrana minții și a sufletului;
 prietenul omului;
 prieten care nu te înșeala nuciodată;
 aduce lumina în mintea omului;
 mângâierea vieții;
 profesor fără grai;
 dătătoare de liniște și înțelepciune;
 ne ajută saâă fim mai drepți, mai buni.

Învățătorul: (către copil ) - Hei, ce poți spune acum, Săndele?
Copilul rău: - Îmi cer scuze! Plec capul înaintea ta, și-ți promit că, niciodată nu o să mai fac așa cum am procedat până
acum. Am înțeles ce este cartea, ce mult s-a lucrat la ea și importanța lecturii în viața noastră. Dar, pentru a-mi recupera
greșeala, las pe doamna și colegii mei, să va prezinte primul număr al revistei clasei noastre, HĂRNICUȚA .

Urmează prezentarea revistei clasei.
Notă: Cuvintele noi vor fi explicate și notate în caiete.

Obiectivele activității vor fi scrise pe o planșă și expuse în fața clasei.
Are loc expoziție de carte.

Sfaturi pentru elevi :
„Citește ! Numai citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârșit de idei și imaginații.” (Mihai Eminescu);
Nu e învățat cel ce citește cărți, ci cel ce știe ce citește.
Citește cu ochii minții!
Folosește-te de carte, dar păstreaz-o și pentru alții!
Mereu să ai o carte bună în biblioteca ta!
„Iubește cartea, pentru că nicăieri nu se vorbește mai frumos, mai pe înțeles, ca în cărți.” (Maxim Gorki)

Deschide cartea ca să înveți ce au gândit alții; închide cartea ca să gândești tu însuți.
Vocabular:
manuscris = orice text scris de mână
editură      = instituție unde se pregătesc cărțile pentru tipărire
redactor    = persoană care pregătește manuscrisul pentru tipărire
tehnoredactor = persoană care lucrează la computer paginile cărții

Din cuprinsul revistei: ( sugestii ):
Motto
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Cuvânt înainte
Orarul clasei
Graficul ședintelor cu părinții
Familia, factor principal în creșterea și educarea copilului
Din secretele succesului la învățătură
Test
Din creațiile copiilor. Diverse
Proiect educativ
Din activitățile noastre

Proiect educational privind combaterea şi prevenirea violenţei în şcoală

Anton Roxana Mihaela
Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Bacău

Persoana de contact: Responsabil Comisia de prevenire si combatere a violenței
Titlul proiectului: “Violența- un rău nenecesar”

Despre proiect:
Este un proiect social care are drept scop prevenirea și combaterea violenței, dar și a comportamentelor antisociale

atât în familie cât și în mediul școlar.
Grup țintă: elevi ai școlii; cadre didactice ale unității de învătământ, părinți.

Activități propuse:
 Prevederea în Regulamentul de ordine internă al unității școlare, a reglementărilor potrivit cărora este

restricționat accesul persoanelor străine  în timpul desfășurării procesului instructive -educativ, în incinta căt și
în interiorul unității de învățământ.

 Activităti de lobby.
 Activităti de informare, documentare, analiză, monitorizare și evaluare.
 Acțiuni de popularizare a nocivității unor substanțe interzise precum drogurile, alcoolul si tutunul.
 Acțiuni de comunicare prin organizarea de sesiuni de profil.
 Activitati de prevenire si combatere a agresiunilor fizice, verbale si de alta natură.

Parteneri:
 Poliția
 Specialisti in domeniu
 Primăria

PREZENTARE PROIECT

Obiective generale:
 Conștientizarea existenței fenomenului în mediul școlar, de către elevi, părinți si cadre didactice, prin crearea

cadrului formal de dezvoltare publica a acestei probleme la nivelul școlii
 Organizarea de actiuni de informare a elevilor în privința riscurilor la care se expun asociindu-se cu drogurile,

alcoolul sau tutunul
 Identificarea unor soluții privind combaterea comportamentelor infracționale si de implicare a elevilor având

asemenea probleme, în actiuni în care să-și consume energia
Obiective specifice ale proiectului:
 Să implicăm cât mai multi elevi în acțiuni de prevenire si combatere a violenței de orice natură
 Să prevenim agresiunile fizice, verbale sau comportamentele antisociale
 Să creștem ponderea unor activități de natură extrașcolară în care elevii sa fie implicati
 Să sensibilizăm comunitatea asupra existenței fenomenului în școală

Grup țintă – căruia se adreseaza proiectul:
 Profesorii școlii, profesorii diriginți care în cadrul orelor de consiliere pot aborda
 asemenea teme de dezbatere, învățătorii
 elevii cu vârste între 7-14 ani
 părinți

Analiza SWOT
Puncte tari:
 Existența unui sistem de asigurare a siguranței în școală
 Existența unui parteneriat cu Poliția locală
 Existența unor activități extrașcolare prevăzute în planul existent la nivelul școlii
 Existența unui plan de prevenire si combatere a violenței la nivel de școală

Puncte slabe:
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 Lipsa unei comunicări mai strânse între personalul școlii, comunitate, familie, în rezolvarea problemelor
copiilor

 Colaborare deficitară între școală și membrii comunității
 Necesitatea conștientizării importanței educației și formării profesionale având în vedere schimbările de pe

piața muncii
Oportunități:
 Incheierea unor acorduri cu alte instituții școlare privind combaterea și prevenirea unor acte de violență

juvenilă
 Realizarea unor proiete prin parteneriate cu comunitatea locală, Primăria ,
 Desfășurarea unor programe în afara școlii având drept scop prevenirea actelor de violență

Amenințări:
 Lipsa interesului institutiilor abilitate în vederea derulării unor asemenea protocoale
 de colaborare
 Tendința de creștere a actelor de violență și a numărului de copii cu comportamente antisociale având influență

negativă  asupra procesului de învățământ
Activități
1.Titlul activității:
 Prevederea în Regulamentul de ordine interioară al instituției a reglementar ilor potrivit cărora accesul

persoanelor străine este interzis pe tot parcursul desfășurarii procesului instructiv-educativ
Perioada desfasurarii: Pe tot parcursul anului școlar 2012-2013
Loc de desfasurare: Școala Gimnazială” Miron Costin” Bacău
Participanți:
 Membrii Comisiei pentru prevenirea si combaterea violenței în școală
 Cadre didactice care au drept sarcina supravegherea activității elevilor în școală
 Membrii Consiliului elevilor pe școală

Obiective:
 Să se asigure paza instituției într-un mod mai eficient pentru a securiza astfel intrările în incinta școlii
 Să se informeze elevii si părinții asupra acestor probleme care există

Mod de implementare:
 Prevederea în registrul de serviciu pe școală a rubricii”vizitator”pentru persoanele care pătrund în interior.
 Legitimarea prin carte de identitate
 Nume si prenume, serie si număr carte identitate
 Scopul vizitei
 Semnătura
 Aceste persoane vor fi indrumate și conduse de către elevii de serviciu pe școală, legitimatia fiindu -le reținută

pe parcursul acțiunii.
 Afișarea la loc vizibil a persoanelor însărcinate cu responsabilitatea de a supraveghea si monitoriza activitatea

elevilor pe toata durata orarului școlar, dar si a elevilor de serviciu pe școală.
 Notarea în registrul de evidența al școlii a profesorului de serviciu pe școală și a elevilor însarcinati cu

serviciul pe școală.
 Afișarea la intrarea în școală a orarului pe ore, pauze, în vederea informarii cât mai corecte a părinților elevilor

unității școlare cu privire la programul școlar, dar și în scopul informarii persoanelor străine de școală.
 Introducerea unor bilete de învoire pentru elevii care au probleme urgente  în familie, eliberate de către

dirigintele elevului sau de către profesorul de la ora de curs,scopul fiind responsabilizarea elevilor cu privire la
respectarea programului școlar, normelor de conduită, eliminarea absenteismului, respectarea regulamentului
de ordine interioară.

Beneficiari: elevi, profesori
2. Titlul activității:
 Acțiune de prevenire și combatere a agresiunilor fizice, verbale și de oricare altă natură.

Perioada de desfășurare: Anul școlar 2012-2013
Loc de desfășurare : Școala Gimnazială” Miron Costin” Bacău
Participanți: Elevii școlii, părinții elevilor, membrii Comisiei de prevenire și combatere a violenței în școală, toate
cadrele didactice, profesorii diriginți.
Responsabil: Membrii comisiei de prevenire și combatere a violenței în școală
Obiective:
-Să prevină și să combată violența de orice natură între elevii școlii
-Să prevină violența între elevi-cadre didactice-personalul auxiliar
-Să prevină violența între elevi și părinți cât și între părinti si profesori
Mod de implementare:
 Inițierea de programe și proiecte ale elevilor având drept subiect aceasta activitate, prin elaborare de fly -ere,

broșuri de informare.
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 Intâlniri cu reprezentanții autorităților locale prin promovarea unor parteneriate având drept scop prevenirea
violenței în mediul școlar

 Parteneriate cu reprezentanții societății civile
 Consiliere psihologică a elevilor care prezinta forme accentuate de manifestare a violenței
 Includerea în ședințele cu părinții a temelor care să pună în dezbatere problema violenței în mediul familial, a

violenței între elevi, a relațiilor dintre elevi si cadre didactice
 Participarea elevilor la acțiuni recreative extrașcolare: activități sportive, artistice, concursuri școlare
 Includerea în cadrul orelor de consiliere a unor teme care vor dezbate problema violenței în școli
 Formarea cadrelor didactice pe aceeași problematica a violenței și delincvenței juvenile în mediul școlar

Beneficiari: elevi, profesori, părinți
Rezultate așteptate:
 Reducerea situațiilor de violență fizică sau verbală
 Conștientizarea că fenomenul poate fi combătut, stăpânit și controlat
 Sensibilizarea opiniei publice asupra existenței fenomenului
 Folosirea în mediul școlar a unui limbaj civilizat conform standardelor de conduită și moralitate existente într -

o societate modernă

Formal și nonformal în educarea sociabilității preșcolarului

Apostu Cornelia
Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Bacău

Socializarea şi individualizarea sunt cele două componente majore prin care se manifestă personalitatea în
formare. Vârsta preşcolară se caracterizează printr-o creştere semnificativă a sociabilităţii preşcolarilor şi a nevoii de a
se juca împreună cu alţi copii.

Integrarea preşcolarilor în mediul grădiniţei solicită asimilarea unor norme adecvate diferitelor contexte sociale
şi mai ales abilitatea de a intra în relaţie cu ceilalţi: relaţii pozitive de interacţiune socială (prietenie, colegialitate, spirit
de întrajutorare, cooperate etc.), deprinderi morale (de politeţe, de comportament preventiv) şi sentimente morale
pozitive.

Trecerea de la mediul familial la mediul grădiniţei determină în rândul preşcolarilor, atât o atitudine de
reticenţă, de respingere totală a programului de la grădiniţă, cât şi de acceptarea a noului program, a noilor colegi etc.

În vederea formării şi stimulării unui comportament moral-civic adecvat vârstei preşcolare, este necesar a se
desfăşura activităţi integrate bazate pe învățarea colaborativă care stimulează interacțiunea între preșcolari, generează
sentimente de acceptare și de simpatie, cresc stima de sine, oferă încredere în forțele proprii, încurajează
comportamente de facilitare a succesului celorlalți, diminuează anxietatea față de grădiniță.

Antrenarea copiilor în jocurile şi activităţile planificate în cadrul  sectorului Joc de rol, în cadrul activităților de
învățare colaborativă desfășurată pe domenii experiențiale și din cadrul  parteneriatului grădiniță/familie, co ntribuie la
educarea sociabilității preșcolarilor.

Atitudinile, interesele şi acţiunile comune, climatul psihoafectiv de grup au o valoare socializatoare şi
formativă deosebită. Astfel, în activităţile comune cu grupa întreagă copilul învaţă să se subordoneze progresiv
regulilor, acest aspect fiind implicat în dobândirea autonomiei personalităţii sale. În cadrul acestor activităţi, copilul
învaţă într-o altă manieră să participe la viaţa socială rămânând liber şi fiind în acelaşi timp capabil să accepte
constrângerile mereu mai numeroase care vor veni odată cu şcolaritatea şi cu sarcinile vieţii adulte.

PROIECT DE ACTIVITATE
Domeniul experienţial:  Om şi societate
Categoria de activitate: Educaţie pentru societate
Tema activităţii: Dreptul la familie şi la ocrotire socială
Subiect ludic: Cum să-i ajutăm pe Costel şi Veronica?
Tipul de activitate: de formare de priceperi şi deprinderi
Forma de realizare: convorbire
Obiectiv de referinţă: Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă,
armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.
Obiective operaţionale:
 cognitive:
OC1: să manifeste empatie faţă de copiii neajutoraţi
OC2 : să utilizeze formule de politeţe şi salut specifice ( poftim !, mulţumesc !, te ajut!, cu plăcere! etc.)
OC3 : să-şi adapteze comportamentul la diferite situaţii
OC4 : să conştientizeze consecinţele pozitive şi negative ale actelor sale de comportament asupra celorlalţi.
 afective:
OA1: vor răspunde cu un comportament adecvat situaţiei de învăţare;
OA2: vor pătrunde afectiv în atmosfera discuţiei;
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OA3: vor  lua atitudine faţă de încălcarea normelor de conduită.
 psihomotrice
OPM1: să mânuiască corect materialul didactic, în funcție de
sarcina dată;
OPM2: să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes
vizat de educatoare;
OPM3: să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în
timpul activităţii.
Resurse metodologice:
1. strategia didactica: dirijată, inductivă;
2. metode si procedee: brainstorming, exerciţiul, observaţia,
demonstraţia, elemente de problematizare, jocul de rol, aprecierea
3. forme de organizare : frontal, individual, pe grupuri
4. mijloace didactice: cadouri, jucării, dulciuri, haine, fructe,

medicamente, pungi şi folii de împachetat, păpuşi, diplomă.
Temporale: 25 min.
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Întâlnirea dintre copii şi educatoare se realizează pe covorul din mijlocul grupei. Educatoarea are în mână o
cutie de cadouri frumos colorată despre care le povesteşte că l-a găsit în ghete dis-de-dimineaţă lăsat de Moş Nicolae.
Cadoul are pe el următorul mesaj: Deschide-l la grădiniţă împreună cu piticii!. Se deschide cadoul şi văzând că este
vorba despre o jucărie hotărăşte să i-o ofere Veronicăi pentru că ea este un copil şi are mai multă nevoie de aceasta.

Se va face o scurtă discuţie despre familie, despre drepturile pe care au au copiii. Pe baza imaginilor, se va
sublinia faptul că fără familie viaţa noastră e tristă, iar fără jucării copiii nu se pot juca.

Au fost odată nişte pitici care aveau 4 ani şi în ziua de Moş Nicolae au venit la grădiniţă taaare bucuroşi
pentru că acesta trecuse pe la ei pe acasă. La grădiniţă doamnele educatoare le povestiseră despre nişte copii care nu
sunt la fel de fericiţi ca şi ei. Atunci piticii s-au hotărât să le vină în ajutor : au construit drumul pe care Moşul să
ajungă cât mai repede, l-au imitat pe acesta, au făcut cizmuliţe frumoase pentru aceştia şi totuşi... cadourile n-au
apărut ! Ce este de făcut ?

Educatoare îi întreabă pe copii ce cadouri ar putea oferi copiilor nevoiaşi? Copiii vin cu tot felul de idei. Li se
explică copiilor că atunci când oferim un cadou cuiva trebuie s-o facem din tot sufletul fără păreri de rău deoarece
bucuria pe care o facem este una foarte mare. Să nu uităm că atunci când oferim sau primim ceva vom spune: poftim, te
rog, multumesc, cu placere etc.
Educatoarea le oferă copiilor pungi de cadouri şi folii de împachetat şi în îndeamnă pe copii să aleagă ceea ce au propus
şi să-l împacheteze frumos pentru a putea fi oferit copiilor. Copiii aleg jucăriile şi le împachetează cum pot ei mai bine.

Copiii se aliniază pentru a oferi cadourile celor doi copii. se aleg o fetiţă şi un băiat care vor juca rolul lui
Costel şi al Veronicăi. Se pune accent pe formule de salut şi de politeţe,precum şi pe manifestarea bucuriei de a primi
cadouri dar şi de a oferi.

Copiii vor repeta care este scopul activităţii lor dată fiind prezenţa celor doi copii neajutoraţi în clasa lor.
Se fac aprecieri pozitive asupra participării copiilor la joc, se oferă o diplomă din partea lui Moş Nicolae

pentru cei mai buni copii din grădiniţă.
Se accentuează ideea de bunătate dar şi de întrajutorare cu alte exemple din viaţa grupei.

Se joacă jocul de întrajutorare Toţi pentru unu, unu pentru toţi!.
Scopul activităţii este atins deoarece sunt educate abilităţi de a intra în relaţie cu ceilalţi,  sunt educate trăsături

pozitive de voinţă şi caracter. Activităţile cu grupa întreagă de copii, alături de cele individuale şi cele cu grupuri mici
de copii dau posibilitatea diversificării fiecărei experienţe educative şi sociale a copiilor.

Pe parcursul anului şcolar pot fi desfăşurate şi activităţi extracurriculare care au contribuie la socializarea şi la
dezvoltarea morală a preşcolarilor. Dintre acestea menţionăm câteva:
 Proiectul educaţional: Jandarmii alături de preşcolari - Dezvoltarea în rândul preşcolarilor a spiritului civic şi

a unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială.
 Proiect educaţional Teatru de păpuşi, joc şi terapie -

Vizionareaounui spectacolode animaţiepare atât un
scop educativ,xterapeutic,9de socializare,fdar este şi
un prilej dexdescoperire a reprezentării
uneiulumirmagice;

 Proiect educaţional Şi părintele meu ştie o poveste
– Formarea unor deprinderi şi bune practici de
relaţionare şi comunicare între preşcolari-părinţi-
educatoare;

 Activitatea Ciripitul păsărelelor – zbor spre viaţă -
Formarea unor atitudini ecologice, active, pozitive
şi responsabile care să permită manifestarea unor
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conduite adecvate în relaţia cu mediul natural şi social;
 Activitatea Haideţi cu noi în excursie! – Dezvoltarea principalelor deprinderi de comportare civilizată, de

ordine în societate
 Activitatea Micii grădinari! - Dezvoltarea capacității de cunoaştere și înțelegere a mediului înconjurător,

precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia.

Bibliografie:
1. Boca, C. (coord.) (2009), Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă, P.R.E.T., Modulul 3, Bucureşti, Ed.
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2. Cojocariu, V. (2008), Teoria şi metodologia instruirii, E.D.P., Bucureşti;
3. Mătăsaru, M. (coord.), (2008), Proiectare didactică în învăţământul preşcolar, Editura Casei Corpului

Didactic, Bacău;
4. Tomşa, Gh. (2007), Bazele teoretice ale psihopedagogiei preşcolare, Editura V&I Integral, Bucureşti

Valenţe formative ale activităţilor extraşcolare
Ardei Bernaveta

Şcoala Gimnazială „ NicolaeBălcescu”
Loc. N. Bălcescu, Jud. Bacău

Motto ,,Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai  exista când ei vor fi mari şi
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
( Maria Montessori- “ Descoperirea copilului”)

Societatea românească  parcurge o etapă de schimbări spectaculoase, care impun omului contemporan un ritm
de viaţă la fel de alert şi de spectaculos.,, Omul nou” trebuie să fie capabil să facă faţă tuturor provocărilor pentru a se
integra şi participa activ în societate. Educaţia, în sensul ei larg, este cheia învăţării şi înţelegerii  modului de abordare  a
provocărilor acestei lumi.
Conform studiilor efectuate în domeniul educaţional, cunoştinţele, capacităţile şi deprinderi  le se formează şi se
dezvoltă mai uşor  în cadrul relaţiilor interpersonale conturate pe un fundament puternic afectiv, direct şi expresiv.
În acest context, activitatea educativă  extraşcolară, recunoscută ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv–
educativ, constituie un spaţiu benefic  pentru dezvoltarea personalităţii elevului, în special la nivel motivaţional şi
afectiv dar şi a unor componente psihice importante cum ar fi cele cognitive şi volitive. Oferă cele mai eficiente
modalităţi de formare a caracterului copiilor, deoarece se desfăşoară într-un climat de încredere, de relaxare psihică,
care permite descătuşarea energiilor pozitive. Ieşind din sfera rigidă a orelor de curs, prin intermediul actvităţilor
extraşcolare, se reuşeşte renunţarea la maniera monodsciplinară şi ermetică de comunicare a conţinuturilor şi se face
trecerea spre o abordare transdisciplinară, creativă a acestora.
Efectele acestui tip de acticvităţi sunt formative; asigură valorificarea coţinuturilor, abilităţilor şi competenţelor
dobândite în cadrul activităţii la clasă, în situaţii practice, bine ancorate în realitatea cotidiană.

Spre deosebire de activitatea şcolară care este clar definită şi direcţionată prin curriculum-urile cunoscute , în
cazul activităţilor extraşcolare ni se lasă libertate deplină de a alege acele conţinuturi care sunt în concordanţă cu
interesele şi dorinţele elevilor. Ţinând cont că elevii petrec tot mai mult timp izolaţi în faţa calculatorului, într-o lume
virtuală - şi din această cauză, nu mai ştiu să se joace, nu doresc  să citească o carte, să admire şi să se bucure de
frumuseţile naturii - trebuie să le oferim posibilitatea de a transforma acest timp într-o sursă educaţională, civilizatoare,
prin acţiuni care să le lăgească lumea spiritiuală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejul de a se
emoţiona puternic,  de a fi în stare să descopere singuri, pentru a-şi forma convingeri puternice. Din această perspectivă,
activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite forme: excursii, drumeţii, vizite, spectacole, activităţi ecologice,
carnavaluri, tabere şcolare, vizionări de filme,  concursuri,etc.

Excursia poate fi considerată cea mai complexă formă de activitate extraşcolară, fiindcă permite o abordare
interdisciplinară a cunoştinţelor de istorie, geografie, literatură,stiinţe ale naturii.
Este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator, în cadrul căreia  elevii au posibilitatea să se simtă  în
ipostaza de mici cercetători ai realităţii; îşi cultivă dorinţa de a cunoaşte, de a afla cât mai multe lucruri prin forţe
proprii, învaţă să înveţe.Referindu-se la la importanţa excursiei, Nicolae Iorga spunea ,, Puneţi copiii în faţa
monumentelor în care este încorporată istoria... şi în felul acesta istoria poporului nostru nu va mai fi o materie de
învăţat pe de rost astăzi şi de uitat mâine, ci un element de putere şi de iniţiativă în sufletul fiecăruia dintre ei.”
Excursiile pe care le-am organizat cu elevii (,, Pe urmele lui Nică”, ,, Mănăstirile- nestemate ale Moldovei”,  Bucureşti
- cetatea lui Bucur”, etc. ), au contribuit la lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor, la dezvoltarea spiritului de
obsevaţie,  la formarea unor deprinderi de manifestare colectivă, dar au fost şi un prilej  de bucurie şi relaxare.

Impresiile elevilor după terminarea excursiei au constituit baza unor lucrări (compuneri, desene, portofolii) sau
discuţii în care ei şi-au putut susţine public opiniile, observându-se progresele obţinute.
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O mare contribuţie la dezvoltarea personalităţii copiilor o au activităţile extraşcolare, care susţin derularea unor
proiecte educaţionale la nivelul şcolii sau în cadrul unor parteneriate cu familia sau cu diverse instituţii de educaţie şi
cultură, locale, naţionale sau internaţionale.
Proiectele  educaţionale  valorizează  cunoştinţele, abilităţile şi competenţele elevilor, stimulează competiţia, schimbul
de valori culturale, utilizarea de noi tehnologii. Angajează elevii într-o investigaţie bazată pe cooperare, comunicare  şi
colaborare, conducând la adâncirea relaţiilor elev-elev, profesor- elev,  părinte- elev, etc. Diversitatea tematicii, a
formelor de organizare, a locului de desfăşurare îi determină pe elevi să participe cu entuziasm, să se implice în
organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse.

Dintre proiectele realizate cu elevii, voi aminti câteva de larg interes:
Proiectul educaţional ,, Împreună în lumea basmelor”, axat pe domeniul educaţiei pentru calitate şi desfăşurat în

colaborare cu Biblioteca Judeţeană ,, C. Sturdza” Bacău.
Din programul de activităţi cu impact asupra elevilor, amintesc:

-,, Cum se nasc cărţile?” - vizită la tipografie,
- ,,O carte – un dar de suflet” – oferirea unor cărţi în dar copiilor de la Asociaţia  ProFamilia,
- ,,Creaţie- înseamnă talent şi dăruire”- întâlnire cu un scriitor,
-,, Carnavalul poveştilor”- concurs de interpretare a unor personaje/scene din poveşti,
- ,,Cuvinte vrăjite “ - concurs de creaţie literară.
Proiectul ,, Educaţie pentru Europa” – desfăşurat în parteneriat cu Complexul Muzeal  ,, Iulian Antonescu” din

Bacău şi cu Biblioteca Judeţeană, s-a încadrat în domeniul educaţiei interculturale şi  a avut ca scop stimularea
interesului elevilor pentru cunoaşterea valorilor materiale şi spirituale ale ţărilor membre ale Uniunii Europene.

Activităţi  desfăşurate:
,, Europa în culorile primăverii”- concurs de lucrări plastice; expunerea lucrărilor premiate la Biblioteca Judeţeană,
,,Vreau să ştiu mai mult despre Europa “– vizită de documentare la bibliotecă; expoziţie de carte,
,,Mesaj de prietenie pentru copiii Europei”- realizarea unor afişe,
Europa-carte deschisă - concurs de cultură  generală.

Prin vizionarea filmului ,, Descoperă Europa!” elevii au avut prilejul să facă o călătorie virtuală prin mai
multe ţări europene, îmbogăţindu-şi cunoştinţele cu datele istorice, geografice şi culturale ale acestor ţări.
Finalitatea acestui proiect a constat în realizarea albumului ,, Europa – tărâmul frumuseţilor eterne”, cu imagini
reprezentative din ţările membre U.E.
Proiectul educaţional ,,Martie-clinchetul primăverii” s-a derulat în domeniul cultural-artistic, vizând cu precădere
dezvoltarea creativităţii copiilor. În cadrul proiectului, elevii au realizat  o expoziţie cu mărţişoare, felicitări, mici
cadouri confecţionate  de ei, pe care apoi le-au oferit celor dragi, cu prilejul zilelor de 1 şi 8 martie. O altă activitate a
constat în organizarea unui concurs de creaţii literare dedicate mamei, lucrările premiate fiind publicate în revista şcolii.

Proiectul ,, Spic de grâu-revista comunităţii noastre”- s-a derulat în cadrul Programului Pentru Învăţământ
Rural ( P.I.R.), finanţat de Banca Mondială şi a avut ca obiectiv rincipal editarea revistei cu acelaşi nume. Pe parcursul
derulării proiectului s-au desfăşurat  activităţi deosebite cum ar fi:
- excursii de documentare la redacţia ziarului Deşteptarea din Bacău şi la Casa Presei Libere din Bucureşti,
- activităţi de instruire prin care elevii au învăţat de la să ia interviuri, să redacteze un articol pentru revistă, să facă

fotografii şi să le insereze în paginile revistei,
- întâlniri  cu foşti elevi ai şcolii, cu veterani de război, cu personalităţi , etc., care le-au împărtăşit din experienţa lor de

viaţă, oferindu-le elevilor subiecte pentru articolele publicate în revistă.
Prin editarea proprui-zisă a revistei, elevii au avut ocazia să lucreze în echipă, să-şi antreneze capacităţile

creative, dorinţele de realizare şi de autoafirmare.
Dacă o definiţie sau o noţiune abstractă este sortită deseori uitării, vizionarea unei piese de teatru pentru copii

rămâne vie în amintirea lor . Atmosfera feerică creată de aspectul monumental al sălii de teatru, luminile, decorurile,
costumele şi nu în ultimul rând interpretarea de excepţie a actorilor fac ca sufletul copiilor să vibreze. Personajele din
basme (interpretate de actori) apar în faţa lor, interacţionează cu ei, cântă , dansează, râd sau plâng, declanşându-le
emoţii puternice şi  sensibilizându-i .

Consider că aceste activităţi marchează  direcţia de dezvoltare a învăţământului de azi şi de mâine. Sunt ,,lecţii
după care nu sună clopoţelul”, dar care rămân în sufetele copiilor pentru toată viaţa, ajutându-i să descopere
ADEVĂRUL, BINELE  ŞI  FRUMOSUL.

Fără a fi epuizat toate tipurile de activităţi extraşcolare, rămân la concuzia că munca de educaţie trebuie să
treacă dincolo de graniţele clasei; să încercăm a vedea copilul dincolo de catalog , teste, eşantioane şi norme:  să-l
educăm învăţăndu-l să se educe.

Bibliografie:
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Tipuri de educaţii în învăţământul preuniversitar

Asandei Elena Gabriela
Şcoala Gimnazială Plopu- Dărmăneşti

Învăţământul este ca o etapă importantă în pregătirea individului. Deşi copilul porneşte la drum cu un pachet
educaţional relativ „sărac”, pe parcurs el îşi îmbogăţeşte cunoştiinţele şi îşi dezvoltă o personalitate. „Omul nu poate
deveni om decât prin educaţie”. Problema educaţiei tinde să devină o problemă majoritară şi toţi cei care văd limpede
evoluţia fiinţei umane, a fiinţei raţionle şi a umanităţii, în ansamblul ei, situează în centru educaţia.

Educaţia este procesul prin care se transmit cunoştinţe, se formează deprinderi şi se dezvoltă priceperi în
vederea formării şi dezvoltării personalităţii unui ”subiect”. Educaţia este un proces continuu şi se realizează în
conformitate cu particularităţiile de vârstă şi individuale ale elevilor. Ea poate fi de trei tipuri: formală, nonformală,
informală.

În „Dicţionarul internaţional al educaţiei” întâlnim cele trei noţiuni corelate:
 educaţie formală – „1. educaţie în care rolurile de profesor şi elev sunt bine definite şi în care o latură acceptă

responsabilitatea celeilalte;
2. educaţia primită în şcoală, opusă celi acumulate independent sau în cursul serviciului”;

 educaţie informală- „ educaţie în care nu se pot distinge două laturi (de exemplu: profesor şi student); de
asemenea educaţia dobândită de unul singur prin citit, experienţă de viaţă, etc.”;

 educaţie nonformală – „1. educaţia primită în afara şcolii sau în afara anilor afectaţi prin statutul şcolarităţii, de
exemplu, educaţia adulţilor;
2. educaţia are loc în afara şcolii-de exemplu, prin influenţa mediului familial, grupelor de prieteni şi a
mediului de viaţă.”
Sintetizând aceste definiţii, putem afirma faptul că educaţia formală este educaţia instituţionalăzată, educaţia

nonformală este educaţia extraşcolară, iar educaţia informală este educaţia difuză. În continuare voi încerca să
evidenţiez caracteristicile educației formale și nonformale, cât şi modul lor de interacţiune pe parcursul vieţii
subiecților.
EDUCAŢIA FORMALĂ

Noţiunea modernă de educaţie formală nu se deosebeşte prea mult de sensul amintit, dacă admitem că are ca
obiectiv fundamental formarea persoanei. Totuşi sensul actual al acestei noţiuni a suferit o importantă deplasare de
accent, de la semnificaţia de scop, la aceea de organizare, dobândind în mod ferm înţelesul de educaţie formalizată, în
sens de instituţionalizată.

Unii autori pun în evidenţă faptul că educaţia şcolară constituie o perioadă de activitate intensivă, urmărind cu
precădere formarea persoanei. Să nu uităm însă că ea durează în medie 20 de ani şi nu reprezintă mai mult decât o
introducere în sfera culturii şi a pregătirii iniţiale pentru educaţia permanentă, care se va extinde de-a lungul vieţii.
Educaţia formală nu poate fi de intensivă, de concentrare maximă deoarece ea se adresează, în primul rând, copilului,
persoană aflată în dezvoltare, la care învăţarea trebuie să alterneze cu perioade de repaus sau de vacanţe.

Realizarea educaţiei în mod competent presupune totdeauna prezenţa şi acţiunea unui personal pregătit, numit
personalul didactic. O caracteristică nu mai puţin importantă a educaţei formale o constituie acţiunea de evaluare, care
se realizează în forme,  moduri şi etape anume stabilite pentru a facilita reuşita şcolară, succesul formării elevilor.

Trebuie să reţinem că evaluarea în cadrul educaţiei formale revine cu deosebire fiecărui cadru didactic şi
instituţiei în ansamblu, în timp ce evaluarea practică în cadrul educaţiei nonformale cade automat în sarcina celui care
învaţă, uneori pe calea unui contact brutal, cu dezminţirea sau confirmarea de către realitate a acţiunilor sale, a calităţii
cunoştinţelor sale sau a gesticii sale profesionale.

EDUCAŢIA NONFORMALĂ
Termenul de nonformal vine cu o încărcătură predominant psihosociologică, fără a avea vreo legătură cu

termenul de neformativ sau needucativ. El desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată,
dar întotdeauna cu efecte formative. De exemplu liderul nonformal este lideul care nu este desemnat de autoritatea
şcolară (condiţia instituţionalizării) şi este selectat peste voinţa acesteia direct de către membrii grupului.

Educaţia nonformală exprimă sensul vechii sintagme de educaţie extraşcolară şi locul pe care îl ocupă în raport
cu activitatea formală în cadrul şcolii europene este foarte inegal. Raportul acestei educaţii cu educaţia formală este
unul de complementaritate. Instituţiile şcolare tind să-şi extindă competenţa dincolo de zidurile lor, din programe
speciale elaborate în scopul de a sluji cerinţele şi aspiraţiile la cultură ale populaţiei care simte nevoia de a se
documenta şi specializa într-un domeniu anume.

Dintre caracteristicile educaţiei nonformale amintim: marea varietate, flexibilitate sporită, diferenţierea
conţinuturilor şi a tehnicilor de lucru, caracterul opţional sau facultativ, implicarea mai profundă în actul organizării a
înseşi persoanelor educate. Aceste conţinuturi urmăresc desfăşurarea unei activităţi cu caracter formativ, dirijate de
personalul specializat în strânsă legătură cu elevii, părinţii, organizaţiile social-culturale şi social-politice. De regulă,
activităţile se desfăşoară în şcoală şi sunt constituite din cercuri pe discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar,
competiţii culturale sau sportive, comemorări şi festivităţi.
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INTERDEPENDENŢA ÎNTRE TIPURILE DE EDUCAŢIE
Frontierele dintre tipurile de educaţii identificate nu sunt rigide, între ele existând întrepătrundere şi

interdependenţă. Educaţia formală va avea de câştigat dacă va reuşi să integreze creator influenţele datorate
modalităţilor de educaţie nonformală. În acelaşi timp, acumulările educaţiei formale pot contribui esenţial la dezvoltarea
şi eficacitatea celorlalte sectoare.

Ca modalităţi de accentuare, educaţiile formală și nonformală, pot exista simultan uneori în acord, alteori în
contradicţie.

Educaţiei formale îi revine primul loc în misiunea de a-i pregăti pe elevi pentru învăţarea continuă şi pentru
selecţionarea, ierarhizarea şi prelucrarea informaţiei acumulate în afara orelor de curs. Pentru punerea în funcţiune a
unor modalităţi eficiente de corelare a diferitelor tipuri de conţinuturi, propunem o cale dublă: una de transfer sau
utilizare a elementelor educaţiei formale în aria ducaţiei nonformale şi alta de preluare în cadrul activităţilor şcolare a
unor elemente dobândite, prin excelenţă, în cadrul educaţiei nonformale. Nu este vorba de o apropiere între diversele
tipuri de conţinuturi, ci şi de dezvoltarea în faţa şcolarului a unui mod de existenţă care să faciliteze o cât mai bună
însuşire a exigenţelor specifice lumii contemporane.

Sistemul de învăţământ continuă să reprezinte un subsistem al sistemului social, alături de subsistemul cultural,
economic, juridic, sanitar, etc., dar complexitatea vieţii sociale privită în perspectiva viitorului lasă să se întrevadă etapa
în care întreaga existenţă socială să apară dominată de cerinţele educaţiei, educaţia devenind astfel cu adevărat modul
de a fi al omului, aşa cum o definesc în prezent diverşi autori, ea va deveni cea mai complexă , mai importantă şi mai
utilă activitate a omului.
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Excursia tematică ca formă de învăţare a educaţiei civice
Avram Mona

Şcoala Gimnaziala “Ion Creangă” Bacau

Excursia este o activitate didactică bazată pe interdisciplinaritate şi munca în echipă. 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 înviorează activitatea şcolară, stimulează curiozitatea de
a descoperi noi fenomene, formează o atitudine ecologică pozitivă, prilejuieşte trăiri adânci ale unor sentimente
patriotice.

Excursia şcolară este folosită tot mai mult ca metodă de învăţământ,in cadrul procesului instructive-educativ.
Aceasta formează la elevi deprinderea de a observa direct anumite fenomene,legăturile strânse dintre
ele,interdependenţa lor.Excursia poate deveni o abordare cu caracter interdisciplinar  a unei   tematici stabilite
anterior.Are un rol deosebit de însemnat în educarea elevilor în spiritual moralei civice, dezvoltându-le anumite
deprinderi de manifestare colectivă şi dezvoltându-le interesul pentru cunoaştere.Este o formă de activitate cu caracter
activ, atractiv şi mobilizator.

Prin organizarea excursiilor se solicita participarea elevilor, educatorului revenindu-i sarcina de a sintetiza
cunoştinţele elevilor, de a canalize şi coordona investigaţiile prin observarea şi intuirea directă a obiectelor şi
fenomenelor geografice.astfel, excursia se transformă într-un dialog ştiinţific bazat pe achiziţiile dobândite, pe cultura
generală pe care o poseda fiecare elev participant la dialog.

O clasificare a excursiilor ar putea fi următoarea:
a) excursii şi vizite introductive (culegerea de informaţii, pregătirea pentru înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor,

colecţionarea materialelor didactice etc.);
b) excursii şi vizite organizate în vederea comunicării de cunoştinţe noi;
c) excursii şi vizite finale;
d) excursii tematice.

Excursiile tematice se organizează, de obicei, în unităţi şi instituţii de învăţamânt şi cercetare, muzee, case
memoriale, lăcaşe de cult.Sunt organizate, de obicei, în alte localităţi. Avantajele acestor forme de organizare sunt:
contactul cu lumea reală, observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale si sociale, dezvoltarea deprinderii de a
se descurca într-un mediu diferit, dezvoltarea atenţiei etc. Elevii sunt familiarizaţi cu tematica pusă în discuţie, îşi
adâncesc cunoştinţele deja dobândite şi achiziţionează noutăţi, îşi formează şi îşi consolidează atitudini şi convingeri.
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Excursiile sunt întotdeauna prilej de bucurie, de relaxare, de cunoaştere, şi , de aceea elevii sunt încântaţi de
organizarea lor.De asemenea, reprezintă un prilej de a cunoaşte alte dimensiuni ale educaţiei copilului, de manifestare
psihică şi de adâncire a relaţiilor elev-elev, elev- educator, elev- educator- părinte.

Pentru cunoaşterea valorilor inestimabile pe care acest colţişor de rai al României, Moldova, le deţine, am
organizat o excursie pe tema:,,Istorie şi credinţă”, în cadrul proiectului : ,,Pe urme de legendă”

Voi prezenta , pe scurt, activitatea propusă :
Traseul excursiei: Bacău-Buhusi-Piatra Neamţ-Varatec-Agapia-Humuleşti-Târgu Neamţ-Cetatea Neamţului-Hanul
Ancuţei-Roman-Bacău
Felul activităţii : excursie tematică
Scop :- cunoaşterea frumuseţilor patriei noastre, a valorilor inestimabile şi valorificarea  cunoştinţelor dobândite în
cadrul orelor;respectul pentru credinţa milenară a poporului roman;
Obiective:

-familiarizarea elevilor cu comportamentul adecvat vizitării unor obiective turistice;
-formarea deprinderilor de a comunica, de a asculta cu atenţie ghidul, de a pune întrebări legate de subiect;

-însuşirea/îmbogăţirea cunoştinţelor legate de punctele turistice vizitate;
-să respecte regulile de circulaţie, precum şi regulile de grup.

Argument
Participarea directa a elevilor la “un astfel  de lectie”,face mai mult decat o mie de biblioteci, daca ar fi sa-l

parafrazam pe J.J.Rousseau.Excursiile şi călătoriile sunt activităţi tradiţionale ale învăţământului românesc, dar
considerate, de obicei, drept ieşiri mai mult recreative decât de lucru. De fapt, excursia este o activitate  fundamentală
care presupune stabilirea unor obiective precise.Este o activitate de formare a unor atitudini şi deprinderi necesare
fiecărui elev.Ne-am propus organizarea unei asemenea activităţi din dorinţa de al le oferi elevilor noştri posibilitatea
cunoaşterii frumusetilor patriei noastre, a tradiţiilor şi obiceiurilor.
Beneficiari :- elevii claselor a III-a A si B;

- părinţi.
Îndrumători : învăţătorii claselor respective

Vizitarea obiectivelor propuse i-a antrenat pe copii in discuţii antrenante şi nu doar la audierea unor
prelegeri.Convinşi fiind de faptul ca ,,istoria este cea dintâi carte a unei naţii”,au avut prilejul să traiască adevărate clipe
de istorie,la Piatra Neamt,Targu Neamt,la Cetatea Neamtului,dar si  la Manastirea Varatec, Agapia,Manastirea
Neamtului,deoarece toate lăcaşurile de cult (mănăstirile) reprezintă o adevarată carte de istorie a neamului românesc.Au
reuşit să-şi reamintească legende ,istorioare despre voievozii români care au ctitorit aceste sfinte mănăstiri, au recitat
poezii (la Manastirea Neamtului), au cântat cântece religioase, s-au inchinat, au rostit rugăciuni, au scris acatiste ,au
aprins lumânări in memoria celor adormiti.Totodată, au rămas impresionaţi de viaţa monahală, de liniştea locurilor care
parcă îşi aşteaptă ctitorii in vizită. Din discuţiile cu ghizii au înţeles că strămoşii noştri au luptat cu vitejie pentru fiecare
bucată de pământ şi că ei sunt datori să păstreze vie amintirea lor .Doar numai prin fapte bune vor putea aduce un
omagiu celor care au luptat pentru ca noi să trăim astăzi în pace.

În cadrul acestei activităţi,elevii au fost împărţiţi în grupe, fiecare având sarcini precise(grupa istoricilor,
grupa muzicienilor, grupa biologilor,grupa cronicarilor,grupa reporterilor/fotografilor). Produsele muncii lor îşi vor găsi
locul în portofoliul realizat la sfâşitul excursiei, în albumul clasei .

În timpul desfăşurării excursiilor tematice elevii dobândesc unele deprinderi practice, care le vor fi de mare
folos în viaţă, precum: orientarea în teren,redactarea unor schiţe, desene, mânuirea unor aparate, conceperea unor
reportaje, respectarea unor reguli de grup, dezvoltarea spiritului civic .Pentru buna desfăşurare a excursiilor, este
necesară o pregătire prealabilă amănunţită, care constă în stabilirea temei, scopului, locului de desfăşurare, prin
organizarea unei convorbiri cu elevii.De asemenea se vor stabili materialele necesare şi sarcinile care revin fiecărui elev
în parte.
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Lectura între clasic şi modern

Aygan Daniela
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga’’Bacău

Studiul limbii române are o însemnătate deosebită în formarea elevilor, asigurând evoluţia lor intelectuală ,
pregătirea corespunzătoare la celelalte discilpline şi integrarea acestora în viaţa socială.Lectura literară este unul dintre
factorii care favorizează în cel mai înalt grad cunoaşterea şi folosirea limbii române, îmbogăţirea şi activizarea
vocabularului sau dezvoltarea capacităţii comunicare. Academicianul Iorgu Iordan consideră că ,, o limbă frumoasă şi
corectă se învaţă în primul rând din lecturi literare.’’
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Explozia de cărţi şi reviste face practic imposibilă parcurgerea , fie şi parţială , a tuturor publicaţiilor ce apar
într-un sector sau altul de cunoştinţe.Singura atitudine pe care suntem siliţi să o adoptăm nu poate fi decât una de
resemnare ,, nu voi putea citi tot ce s-a scris’’, dublată de o severă selecţie,,voi citi numai lucrările celemai bune’’. De
altfel, există şi  un foarte frumos argument filologic.În limba latină ,,lego ‘’înseamnă ,,a citi’’, dar şi ,,a culege’’,fapt
care l-a făcut pe criticul literar Emil Faguet , surprins ,,Această limbă latină este fermecătoare!’’.Lectura literară a
elevilor nu se poate limita la fragmentele de texte cuprinse în manualele alternative .În acest sens, trebuie folosite
disponibilităţile de cunoaştere ale elevilor spre apropiere de lumea cărţilor: înscrierea la bibliotecile şcolare, judeţene.

Dintre iniţiativele eficiente în stimularea lecturii literare a elevilor menţionăm ,,Să citim o poveste pe
săptămână’’, ,,Prietenii cărţii’’, desfăşurarea de activităţi extracurriculare sau extraşcolare în colaborare cu biblioteca
şcolii, desemnarea periodic a ,,Cititorului clasei’’,înfiinţarea de minibiblioteci ale claselor, prin donaţii şi sponsorizări,
ale căror cărţi să fie la dispoziţia elevilor pasionaţi de lectură.

În ultimii ani , interesul redus faţă de carte e motivat adesea prn alternativele pe care le oferă mijloacele media
şi Internetul. Faţă de computerul multifuncţional , fascinant prin tehnologia lui complexă, cartea se prezintă ca un obiect
neatractiv.Aciti o carte pare mai greu decât a apăsa pe o tastatură.Omul de azi e pragmatic şi grăbit , de aceea preferă
texte scurte , cât mai scurte : o ştire scrisă pe ecranul televizorului, un mesaj pe Internet sau pe telefonul mobil, eventual
un articol de ziar sau revistă.Curiozitatea sa intelectuală nu rezistă în faţa unui număr mare de pagini.

Stimularea interesului pentru lectură , începând cu clasa pregătitoare , contribuie nemijlocit la însişirea şi
exersarea unei citiri corecte, expressive.Putem spune că studiul literaturii începe de la prima clasă a ciclului primar.În
acest sens, un rol important îl are conversaţia problematizantă, care menţine vie relaţia dintre dascăl şi elev.Deseori am
formulat întrebări care au stârnit entuziasmul copiilor şi au dus la formularea unor răspunsuri deosebite.O atenţie
deosebită a fost acordată textelor din Abecedar , care au fost analizate, commentate amănunţit, ţinând cont de
particularităţile de vârstă. De asemenea , am recomandat lecturi potrivite vârstei , pe marginea cărora s-au purtat
discuţii.După ce textile au fost parcurse , am lansat următoarele cerinţe:să formuleze întrbări pe care să le adreseze
colegilor, să folosească cuvinte noi ţi expresiile artistice în contexte variate, să redea prin cuvinte proprii conţinutul
textelor citite, să recunoască ilustraţiile care înfăţişează personaje sau scene din poveştile citite.

Imaginaţia elevilor poate fi solicitată în  găsirea unui alt final pentru o întâmplare citită sau organizarea unor
concursuri pe bază de întrbări şi de fişe, cu scopul recunoaşterii unor personaje sau fragmente din lecturile citite.În
perioada postabecedară se pot organiza dramatizări, imitări de personaje de către elevii care citesc expresiv.

Un rol deosebit în stimularea interesului pentru lectură îl are înfiinţarea bibliotecii clasei, care se poate înfiinţa
cu cărţi aduse de către copii sau din donaţii şi sponsorizări.Rolul de bibliotecar poate fi îndeplinit pe rând, de elevii care
au obţinut rezultate foarte bune la citire.

Le putem cere elevilor să noteze cuvinte noi şi expresii artistice în vocabular , care se va transforma într-un util
instrument de lucru.Alcătuirea unor albume în caietele specialesau chiar pe calculator pentru fiecare scriitor studiat sau
cunoscut , cuprinzând date biografice şi aspecte esenţiale din opera lor sub formă de imagini şi citate , va stârn
curiozitatea , interesul şi dragostea elevilor pentru lectură.

Organizarea unor şezători literare are rolul de a verifica asimilarea conţinutului lecturilor citite de elevi.La
şezători putem invita şi părinţii pentru ca activitatea să capete un aspect de sărbătoare şi pentru a le face cunoscută
activitatea noastră.Cu această ocazie se recomandă copiilor şi lectura pentru perioada următoare (semestru sau an
şcolar), demonstrându-le părinţilor rolul important pe care îl au cărţile.Mulţi părinţi vor deveni astfel cititori alături de
copiii lor şi cumpărând cărţile recomandate vor pune bazele unei mici biblioteci acasă.

Stimularea interesului pentru lectură l-am realizat înfiinţând cercul ,,Prietenii cărţii’’.În clasă am aşezat un
panou intitulat ,,Prietenii cărţii’’pe care au fost scrise lecturile recomandate spre a fi citite într-un semestru.Tot pe acest
panou am ataşat unplic în care elevii au fost obişnuiţi să introducă un bilet în care să arate ce le-a plăcut sau ce nu le-a
plăcut în lecturile citite. În acest fel se pot cunoaşte preferinţele şi preocupările elevilor., iar lectura a putut fi orientată
.Verificarea lecturii elevilor s-a făcut atât direct la ora de lectură , cât şi indirect prin bibliotecara şcolii , în cadrul orei
de întâlnire cu micii cititori .În cadrul acestor întâlniri va fi desemnat şi,, cititorul clasei’’, ales dintre elevii care au
demonstrat prin intervenţia lor că au înţeles conţinutul lecturilor citite.
Interesul pentru lectură poate fi stimulat şi prin dramatizări pregătite pentru serbările şcolare .Elevii vor putea deveni
actori , interpretând roluri preferate din lecturile citite.Activităţile teatrale pot fi organizate şi sub forma unor activităţi
transcurriculare , îmbinând astfel cunoştinşe din mai multe arii curriculare cum ar fi literatura , muzica ,ştiinţe ale
naturii, educaţia plastică etc.

Sistematic pot fi organizate lecţii de lectură care să-i familiarizeze pe elevi cu opera unor scriitori .Aceste lecţii
pot fi organizate în cabinetul de informatică .De exemplu , în cadrul lecţiei tematice de cunoaştere a operei lui Ion
Creangă se pot îmbina cunoştinţe de lectură , calculatorul şi muzica.Cu ajutorul calculatorului elevii vor viziona imagini
din poveştile lui Creangă , iar cerinţava fi să recunoască din ce poveste fac parte imaginile, redând pe scurt întâmplările
, în ordinea în care ele se petrec.

Cu ajutorul instrumentului Microsoft PowerPoint se pot prezenta lecturile într-un mod mai atractiv pentru
elevii din ciclul primar.Realizarea prezentărilor multimedia pe calculator urmăreşte obţinerea unei succesiuni de
imagini destinate captării rapide a atenţiei.Designul slide-urilor , culoarea fontului, efectele de animaţie şi de tranziţie şi
chiar facilităţile sonore care pot consta în înregistrarea şi redarea lecturii pe roluri stârnesc elevilor curiozitatea , buna
dispoziţie şi suspansul.
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Se pot prezenta în PowerPoint texte narative , descrieri, cât şi poezii.Avantajul acestora este că apropiem
lectura clasică de cea modernă, deoarece o serie de edituri scot pe piaţă atât cărţi clasice , cât şi e-book-uri, acestea
având o mare căutare pe piaţă.

Nu putem spune că acestea sunt cele mai bune metode de apropiere a copiilor de lectură, dar pot fi de un real
folos în activitatea noastră la clasă.
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Literatura în dezvoltarea psiho-afectivă a elevului

Lavinia Băisan,
Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare’’, Bacău

Cum dezvoltăm gustul pentru lectură al elevilor noștri? Întrebarea vine firesc atâta timp cât această întrebare a
devenit obsesivă pentru învățători și profesori, dar mai ales pentru părinții care sesizează lipsa de lectură din programul
zilnic la elevului. Cauza acestei absențe se datorește atât profundelor schimbări și reformei interminabile, resimțită mai
degrabă de cadrele didactice decât de elevi sau de părinții ,,întotdeauna atenți’’ la semnalele audio de tip jurnal -tv
despre starea învățământului românesc, ci mai degrabă a standardului competitiv impus activităților școlare care
înlocuiesc timpul necesar lecturii cu diferitele concursuri necesare portofoliului elevului și obligatoriu cadrului didactic,
uitând să ne apropiem tocmai de sufletul elevilor noștri prin descifrarea semnificațiilor umane desprinse din lecturi.
Profundele schimbări au distrus așadar simțul pentru frumosul născut din lectura școlară. O altă întrebare necesară
abordării acestui subiect e dacă lecturile școlare mai sunt adaptate realităților pe care un elev din învățământul primar
sau gimnazial le poate cunoaște. Observația se bazează pe discuțiile pe care le scornesc lecturile lui Ion Creangă, Mihail
Sadoveanu sau Emil Gărleanu, Ion Agârbiceanu, Barbu Ștefănescu Delavrancea autori mai puțin gustați, în prezent de
școlarii mici, dar și la cei de gimnaziu.

Primele forme lectură ale elevului se dezvoltă din etapa preșcolarității prin care se reușește a se oferi viitorului
elev achiziții fundamentale pentru a înțelege realități altădată existente în viață fiecărui individ. Într -adevăr ne-am
îndepărtat de valorile spirituale, dar ele pot fi compensate prin lectură și explicații pe înțelesul elevilor noștri. Această
activitate trebuie, de asemenea susținută de familie, chiar de aceeași părinți foarte atenți la schimbările educaționale și
uneori mai puțin răbdători la întrebările pe care un copil i le poate pune. Spuneam mai devreme că există o preferință a
elevului cuprins în oricare din niveluri învățământului preuniversitar pentru anumite lecturi legate de informațiile pe
care zilnic și inevitabil le absoarbe prin oferta mass-mediei. Primesc la fiecare oră de predare a capitolelor din
,,Amintirile din copilărie’’ întrebări amuzante, scornite din neînțelegerea semnificației și a semnificatului unor
realități de tip rural aflate pe cale de dispariție, întrebări care solicită răbdarea și respectul cuvenit elevului pentru a
înțelege și a duce la bun sfărșit lectura. Se întâmplă uneori ca și profesorul să fie în dificultate și să treacă ușor peste
aceste tip de explicații, întrucât el însuși nu a resimțit aceste realități. Cât despre etapa progresului tehnologic pe care o
traversăm se constată o altă discrepanță, întrucât nici profesorul nu e la curent cu ultimele apariții S.F pentru cop ii,
foarte frumos colorate. Aici intervine dificultatea pentru că elevul nu-și poate pune problema ca cel din fața să nu știe
să-i răspundă întrebărilor provocatoare. Astfel se constată că elevii au așadar capacitatea de a înțelege mesajele
complicate și de a nu le înțelege pe cele simple, pentru că adulții  evoluează într-o lume foarte complicată.Se observă
din discuțiile cu elevii claselor primare că există o selecție foarte riguroasă a lecturilor dedicate acestei vârste, elevii
putând preciza foarte ușor utilitatea diverselor lecturi, sarcină care se pierde la ciclul gimnazial unde se impun
rezumatul ca activitate obligatorie în cadrul orelor de comunicare, sau prezentarea unor titluri considerate inutile de
către elevi și prin acestea se obține tocmai îndepărtarea de lectură. Efortul pe care îl depune profesorul în dezvoltarea
gustului pentru literatură este meritoriu, atâta timp cât prietenia cu personajele cărților se leagă foarte ușor și li se
răspunde elevilor la întrebările incitante. Trebuie apreciat efortul cadrului didactic, care în ciuda reformei prelungite
rămâne pentru multă vreme înlocuitorul veritabil al părintelui preocupat și plin de griji și pe deasupra elementul esențial
al educației. Poate, nu întâmplător memoria noastră afectivă se leagă de aceste prime experințe alături de o persoană
străină mediului familial și redescoperită atunci când la rândul nostru suntem provocați de copiii noștri. Revenind la
întrebarea de la începutul articolului, despre formarea gustului de lectură, cred că dispariția din curriculumul claselor cu
profil pedagogic a disciplinei ,,Literatura pentru copii’’ ca și dispariția de alfel a numărului de ore dedicat didacticii si
metodicii limbii și literaturii române va duce pe termen lung la bulversarea tocmai a criteriului de selecție a lecturilor
adapate claselor gimnaziale.Prin trecerea la etapa școlară elevul va trebui să se adapteze unui nou stil, regimului
suplimentar și uneori extenuant ,,after-school’’. Ne întrebăm fără rețineri cum putem gestiona în mod plăcut timpul liber
puțin rămas al elevului astfel încăt să se apropie de lectură, în defavoarea cărui obiect de studiu e greu de spus, pentru
că obligatoriu elevul va trebui să renunțe la unele din sarcinile obligatorii impuse de școală. O altă greșeală prin care se
îndepărtează elevul de lumea cărților este tehnica rezumatului sau a fișei de lectură prin care elevului i se cere să rețină
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firul narativ și pierderea detaliului semnificativ necesar dezvoltării psiho-afective a elevului. De asemenea, lipsa
discuțiilor la clasă asupra lecturilor va duce inevitabil către același rezultat. Semnalul de alarmă cuvenit acestei practici
rămâne fără rezultat atâta timp căt la nivelul conținuturilor schimbările sunt doar formale și niciodată profunde. Doar un
cadru didactic pasionat va putea sădi în sufletul elevilor baza unei culturi generale solide, în ciuda încercărilor sisifice a
guvernanților de a pune  educația la locul cuvenit. Spunem adesea, în aceleași încercări de redimensionare a
învățământului preșcolar că e nevoie de noi metode pentru ca adaptarea copilului la mediul exterior familiei să fie mai
ușoară, dar uităm să-i înțelegem particularitățile psiho-afective sau și mai nou nu vom avea timp în colectivele
,,dezvoltate numeric’’ să  cunoaștem fiecare elev în parte.Tehnica lecturii rămâne astfel una din metodele vechi
necesară pentru a forma gustul de lectură din ce în ce mai absent în rândul elevilor. Există așadar o sumedenie de
întrebări și răspunsuri în formarea gustului pentru lectură al elevilor noștri, dar în totalitatea lor se adresează cadrelor
didactice și mai puțin părinților care vor atât de mult de la sistemul nostru educațional care nu le răspunde de cele mai
multe ori așteptărilor. Ceea ce reușește uneori învățătorul și profesorul se vede mult mai tărz iu în putința elevilor de  a
comunica și de a-și forma criteriile valorice necesare evoluției sale. Literatura are ca scop formarea unei culturi
comunicaționale și literare de bază, care să-l ajute să înțeleagă lumea din jurul său, să comunice, să stabilească relații cu
semenii, exprimându-și gânduri, sentimente, opinii, care să-l ajute să se integreze și să-și utilizeze într-un mod eficient
și creativ capacitățile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viața de zi cu zi. Pentru mulți dintre elevi,
lectura e înlocuită de cartea sonoră, formă stimulatoare, dar ineficientă în formarea cursivității și acurateții de lecturare.
La elevii din ciclul primar această formă dă rezultate remarcabile, întrucăt solicită foarte mult atenția, mai ales a  acelor
copii neastămpărați, care nu -și găsesc calea de comunicare cu cei mari ca de altfel și la cei mari care din comoditate
folosesc tehnica audio în locul lecturii. Făcând așadar o trecere în revistă a neajunsurilor unui sistem din ce în ce mai
haotic prin care elevii pierd formarea gustului pentru lectură, ajungem la ciclul liceal unde efortul profesorului pare
sisific în promovarea lecturii ca formă necesară dezvoltării psihico-afective. Aici, elevii îşi exprimă cu plăcere
preferinţele de lectură, de multe ori acestea provenind din sfera literaturii poliţiste, de aventuri, horror, din categoria
cărţilor „la modă”, ecranizate şi difuzate rapid. Profesorul, chiar dacă nu este de acord cu aceste preferinţe, nu este bine
să le desconsidere. Pentru început trebuie să le vină elevilor în întâmpinare cu ceea ce îşi doresc mai mult, urmând să le
îndrume lectura, treptat, spre ceea ce este valoros. În dorinţa de a promova clasicii, nu trebuie ignorată literatura nouă,
contemporană, iar cartea recomandată trebuie să fie atractivă, interesantă, la nivelul adecvat de înţelegere şi să aibă
personaje în care copiii să se regăsească. De regulă, o mare parte dintre elevi citesc din “constrângerea” notei din
catalog. Astfel, de multe ori lectura se transformă în cunoştinţe şi sensuri noi, fără ca cititorii să fie cu adevărat afectaţi
de lectură. Prin urmare, este absolut necesar să-i învăţăm pe elevi cum să citească de plăcere, cum să se relaţioneze cu
textul şi cum să acţioneze ca răspuns la ceea ce au citit, cum să treacă de la reproducerea naivă la analiza complexă a
textului. Ne dorim să-l transformăm pe elev într-un adevărat consumator de lectură, conştient de valoarea şi importanţa
cărţii în desăvârşirea personalităţii lui, de rolul pe care-l ocupă cartea în relaţionarea cu lumea din jur, cu restul
universului.

Serbările şcolare- prilej de bucurie

Bălănică Carmen
Şcoala Gimnzială ,,Ştefan Luchian”, Moineşti

Şcoala trebuie să se ocupe în aceeaşi măsură atât de activitatea didactică cât şi de cea extradidactică.
Activitatea extraşcolară a elevului reprezintă o parte însemnată din sfera timpului liber al acestuia. Situată în etapa cea
mai decisivă a dezvoltării personalităţii, ea se răsfrânge asupra acestuia mai amplu decât activitatea desfăşurată în
timpul de muncă, deoarece are caracter creator. Conţinutul acestor activităţi înrâureşte şi munca şcolară, completând-o,
sau dimpotrivă, stânjenind-o atunci când nu sunt organizate în mod adecvat. Activitatea extracurriculară în sine, prin
structură, conţinut şi specific este firesc complementară activităţii de învăţare realizată în clasă. De asemenea, caracterul
complementar presupune o mulţime de activităţi a căror varietate cu greu ar putea fi limitată. Totul se bazează pe
experienţa pedagogică, ale căror limite nu vor fi atinse o dată cu trecerea anilor, ci se va concretiza în acumulări şi
experienţe noi. Ştim cu toţii că activitatea extracurriculară reliefează latura metodică a fiecăruia dintre noi, totul fiind
construit pe un solid fundament ştiinţific.

În procesul de învăţare multe sunt momentele de satisfacţie şi bucurie pe care le trăiesc cei implicaţi, dar
maxima încărcătură emoţională se dezvoltă în timpul serbărilor şcolare.

Plăcerea aceasta am simţit-o atât în calitate de părinte, participând la serbările propriului copil, dar şi
realizând serbări cu generaţii de copii, în diverse ocazii: sfârşitul clasei I, celei de clasa a IV-a, Crăciunul , 1 Iunie
sau alte diverse manifestări artistice.

Acestea, organizate şi desfăşurate în şcoală sau în afara ei, sub îndrumarea atentă a învăţătorului, îşi au
binemeritata contribuţie în formarea şi educarea micuţilor, în modelarea sufletelor acestora şi are profunde implicaţii
în viaţa spirituală şi educativă.

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii lor şi, nu în ultimul rând,
pentru părinţii copiilor. Pregătirea unei serbări este un excelent prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea
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fiecăruia – copil sau învăţătoare. De ce organizăm serbări? Verificăm astfel, de câteva ori pe an, că micuţii şi-au
însuşit informaţiile transmise la orele de curs şi le dăm posibilitatea de a aplica învăţătura din clasă. Cântând,
dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, şcolarul îşi perfecţionează deprinderile artistice. Acestea îl vor
ajuta să-şi dezvolte gustul , dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei
legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei.

Serbările desfăşurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părţilor într-un întreg, decorul
neobişnuit, costumaţia copiilor, ţinuta sărbătorească, accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de
lumini- reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la costruirea unor valenţe estetice şi educative deosebite.

Importanţa unei asemenea activităţi este deosebită pentru că ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor şi
contribuie la acumularea de noi cunoştinţe; îmbogăţesc şi remontează viaţa afectivă stimulând sentimente nebănuite
sau dezvoltând pe cele slab manifestate anterior; contribuie la dezvoltarea simţului de răspundere, prin dorinţa de
reuşită; favorizează concentrarea atenţiei pe parcursul desfăşurării programului; prezenţa spectatorilor (părinţi, bunici
şi alţi invitaţi) trezeşte în copil energia de a învinge timiditatea, stimulează independenţa de acţiune. Apariţia în
spectacole în faţa publicului le dezvoltă micuţilor şcolari sentimente de încredere în forţele proprii, curaj şi spirit de
competiţie.

Pentru ca elevii să-şi motiveze participarea la această aleasă activitate este foarte importantă atmosfera
realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi prin seriozitate.

Tot pentru a spori şansa de reuşită a serbărilor trebuie să se apeleze la talentul de recitator al unora, la
calităţile sportive, de ritm şi graţie ale altora, la înclinaţiile muzicale, la destoinicia pentru lucrul practic a celorlalţi
pentru realizarea costumelor, decorurilor, armonizând talentele si apreciindu-le în egală măsură. Este recomandabil
ca repertoriul serbărilor să aibă conţinut accesibil vârstei elevilor şi să cuprindă diverse forme de manifestare
artistică, într-o concepţie echilibrată. Versul, muzica vocală, cea instrumentală, gimnastica ritmică, scenele scurte,
pline de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea şi dinamismul spectacolului. Prin conţinutul bogat şi diversificat
pe care îl cuprinde, mometele artistice valorifică talentul şi măiestria şcolarilor şi transformă în satisfacţie efortul
colectivului dar şi al fiecărui copil. Întregul parcurs, de la pregătire şi până la prezentare, întăreşte colectivul, îl
sudează şi oferă fiecărui participant clipe de încântare. Fiecare copil trebuie să se simtă ca parte a întregului colectiv,
trebuie să aibă un rol bine stabilit în cadrul programului şi să fie conştient că şi de prestaţia lui depinde reuşita
serbării. De cele mai multe ori, elevii sunt antrenaţi să vină cu propuneri, idei, implicându-se direct în pregătirea
serbării, observându-se astfel atitudinile şi priceperile lor în astfel de situaţii.

Toate aceste activităţi au rol formativ, dar ele îşi ating scopul numai în măsura antrenării elevilor la realizarea
lor, punând în valoare capacităţile intelectuale, afective, estetice şi fizice ale copiilor.

Micii artişti trebuie încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţie şi participarea cu interes de-a lungul
pregătirii şi desfăşurării spectacolului.

În măsura posibilităţilor, în cadrul serbărilor şcolare este bine să fie prezentate şi creaţii artistice originale,
adaptate evenimentelor şi condiţiilor locale. Importanţa manifestarilor artistice interpretative rezidă chiar şi în
funcţiile acestora :

a. – cognitive si cultural artistice ;
b. – moral – civice si de societate ;
c. – recreativ – distractive si afective .

Prin realizarea funcţiei cognitive sau cultural artistice, copiii iau contact cu valori culturale ale poporului
nostru si ale altor popoare cu valori multiple ale spiritualităţii universale.

Exercitâdu-şi funcţia de educaţie moral – civică si de socializare, activitatea interpretativă contribuie la
sprijinirea integrării sociale a copiilor prin formarea si dezvoltarea sentimentelor, convingerilor si atitudinilor
necesare îndatoririlor ce revin tinerei generaţii, precum si ale normelor de comportare si convieţuire socială.

Căile de educare morală a copiilor prin activitatea artistică sunt numeroase, ele depinzând de orientarea
conţinuturilor încorporate in mesajul artistic elaborat.

Funcţia distractiv – recreativă satisface una din importantele trebuinţe ale copiilor si anume aceea de refacere
a echilibrului fizic de recreere şi deconectare.

Serbările copilăriei, momentele acestea de maximă bucurie, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, întăresc şi
fortifică sufletele viitorilor adulţi. Toate acestea aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi
stimulează gândirea creatoare.

Bibliografie:
,,Învăţământul primar”, 2-3/2004,  Bucureşti, Editura Miniped
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Contribuţia activităţilor extraşcolare la optimizarea procesului de învăţământ

Bandea Doina
Şcoala Gimnazială „Costachi S. Ciocan” Comăneşti-Bacău

La copilul de vârstă şcolară mică, dezvoltarea este strâns legată de activităţile desfăşurate în şcoală şi în afara
ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii.

Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa.
Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală greutăţile greu de învins, important este să nu uităm că una din
trebuinţele principale ale copilului este jocul.

Privindu-l pe copilul cu care lucrez nu ca pe un adult în miniatură ci ca pe un om în continuă dezvoltare, caut
să-mi organizez astfel activitatea încât să trezesc elevilor mei curiozitatea, să păstrez viu interesul spre cunoaştere, să
provoc căutarea-descoperirea noului.

În orice tip de activitate însă, fie că e vorba de prima plimbare pentru cunoaşterea cartierului cu elevii din clasa
I, vizita într-o unitate de producţie industrială, un atelier de creaţie, un muzeu sau un loc istoric, o excursie şcolară de
mică sau mare anvergură, m-am documentat, mi-am pregătit un meticulos plan de lucru, pe care l-am realizat secvenţial,
cu o abordare întotdeauna interdisciplinară şi după o atentă prelucrare a normelor de deplasare în grup, a cerinţelor
igienico-sanitare, a regulilor de comportare civilizată, a regulamentului şcolar în ansamblu.

În realizarea activităţilor extraşcolare am antrenat întotdeauna cei trei factori, implicaţi în actul educaţional:
Elevii, prin responsabilităţi asumate atât individual cât şi în grup;
Familiile, prin susţinere morală, financiară şi de cele mai multe ori implicare chiar în organizarea activităţilor;
Şcoala, prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre

cei trei factori, finalizarea activităţilor întreprinse.

EXCURSIA
Prin lecţiile – excursie se asigură stimularea dorinţei de curiozitate de a descoperi noi fenomene şi elemente pe

mai multe itinerarii stârnindu-se dorinţa de călătorie în scopul cunoaşterii frumuseţilor patriei noastre.
Prin excursiile şcolare se dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, de voinţă, disciplină, iniţiativă, precum şi

deprinderi gospodăreşti de la vârstă mică fiindu-le folositoare în viaţă.
Din punct de vedere didactic, excursiile pot fi: preliminare şi finale; iar în funcţie de conţinutul obiectivelor

propuse excursiile pot fi:
a) excursii pentru cunoaşterea componentelor naturale ale peisajului geografic;
b) excursii pentru cunoaşterea anumitor obiective social-economice şi culturale din peisajul geografic;
c) excursii cu obiective mixte pe itinerarii mai mari (ca distanţă şi timp).

Efectuarea excursiei impune cadrului didactic o mare răspundere atât privitor la conţinut, la scopul urmărit, la
alegerea perioadei corespunzătoare a modului de desfăşurare şi de finalizare. Ea trebuie bine pregătită după un plan care
cuprinde trei etape:
- etapa de organizare;
- etapa de desfăşurare a excursiei şcolare;
- etapa de evaluare a excursiei la reîntoarcerea în şcoală;
1. ECHIPA ORGANIZATORILOR COLECTIVULUI (2-3 ELEVI)
Sarcinile echipei:
- organizarea colectivului de excursionişti;
- supravegherea colegilor în timpul repausurilor;
- asigurarea curăţeniei în locurile de popas, după servirea mesei.
2. ECHIPA SANITARILOR (2-3 ELEVI)
Sarcinile echipei:
- procurarea materialelor sanitare;
- acordarea primului – ajutor în situaţii diferite;
- asigurarea curăţeniei şi ordinii în autocar.
3. ECHIPA GEOGRAFILOR (3-7 elevi):
Sarcinile echipei:
- prezentarea unor informaţii despre anumite elemente ale cadrului natural, observarea în timpul excursiei, obiective
economice, aşezări urbane şi rurale, căi de transport, obiective turistice, surse de poluare;
- prezentarea lecturilor şi a descrierilor geografice despre principalele obiective geografice observate în timpul
excursiei;
- colecţionarea rocilor, a unor plante, insecte a pliantelor şi ilustraţiilor; completarea albumelor geografice după
desfăşurarea excursiei.
4. ECHIPA ISTORICILOR (3-4 elevi)
Sarcinile echipei:
- prezentarea principalelor localităţi şi a obiectivelor istorice;
- observarea construcţiilor, clădirilor specifice regiunii;
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- prezentarea unor tradiţii locale;
- notarea urmelor aşezării expuse;
- notarea statuilor, a monumentelor istorice vizate;
- prezentarea unor povestiri şi a unor legende istorice;
- colecţionarea ilustraţiilor istorice;
- completarea albumelor istorice cu vederi;
- completarea colecţiei muzeale cu arme vechi, obiecte de lut, ceramică, unelte casnice, monede vechi.

5. ECHIPA FOTOREPORTERILOR
Sarcinile echipei:
- să fotografieze peisaje geografice, monumente istorice, statui, locuri pitoreşti, tablouri istorice;
- afişarea unor fotografii şi reportaje la gazetele şcolii, realizarea unor albume cu cele mai semnificative aspecte din
excursiile şi drumeţiile efectuate cu colegii.
6. ECHIPA LITERAŢILOR (2-3 elevi)
Sarcinile echipei:
- prezentarea unor informaţii despre personalităţi ale culturii în care se efectuează excursia;
- prezentarea unor lecturi literare la microfon pe parcursul excursiei, recitări, descrieri literare;
- organizarea unor concursuri literare ”Cel mai bun povestitor” sau ”Cel mai bun recitator de poezie”.
7. ECHIPA CULTURALĂ (2-3 elevi)
Sarcinile echipei:
- să întocmească un scurt program artistic ce poate fi prezentat pe traseul excursiei;
- selectarea soliștilor vocali și instrumentali și prezentarea interpretărilor acestora atât în autocar cât și la locurile de
popas, sau la locurile istorice.
8 ECHIPA DESENATORILOR (1-2 elevi)
Sarcinile echipei:
- să deseneze și să-și noteze prin schiță tot ceea ce văd mai semnificativ în excursie;
-organizarea unei mici expoziții la încheierea excursiei cu imagini și tablouri realizate pe traseul excursiei.
9. ECHIPA BIOLOGICĂ (2-3 elevi)
Sarcinile echipei:
- să colecteze roci, plante, fructe de pădure.
10. ECHIPA SPORTIVILOR (2-3 elevi)
Sarcinile echipei:
- să se aprovizioneze cu material sportiv necesar organizării unor jocuri sportive pe traseu (mingi);
- organizarea unor jocuri sportive pe traseu, la locurile de popas;
- organizarea unor jocuri de orientare turistică.
CONCLUZII

Activitățile extrașcolare bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă.
Pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de

cunoștințe, chiar dacă reclamă efort suplimentar.
Mediul de acțiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de

observație, îmbunătățesc memoria vizuală, și auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu calitățile ei de
echilibrare, organizare și obiectivare.

Elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească diferite colecții, să sistematizeze
date, învață să învețe.

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le
influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal al învățământului primar – pregătirea
copilului pentru viață.

Bibliografie:
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NICOLA, I. – PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, BUCUREȘTI; E.D.P., 1980
ȘCHIOPU, U. – PSIHOLOGIA COPILULUI, BUCUREȘTI, E.D.P., 1975
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Excursia – aspecte integrate

Barbu Alina-Maria,
Colegiul Tehnic „Letea”, Școala Gimnazială „Ion Luca” Bacău

Abordarea integrată este promovată de învățământul actual, prin utilizarea informațiilor din cadrul mai multor
discipline, facilitând înțelegerea acestora și peceperea lor ca un întreg. Vorbind despre interdisciplinaritate și integrare,
Betty Jean E. Shoemaker susține că „educația trebuie făcută astfel încât să traverseze obiectele de studiu, aducând
împreună diferitele aspecte ale curriculumului... predarea și învățarea sunt văzute dintr-o perspectivă holistică,
reflectând lumea reală, care este interactivă.”

Oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care  le comunicăm elevului, nu poate acoperi setea de
investigare şi de îndrăzneală creatoare a copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea spirituală, să le
ofere prilejul de a se emoţiona pentru a-şi forma convingeri durabile. Munca în echipă antrenează toți elevii: pe cei
curajoși, stăpâni pe cunoștințele și deprinderile lor, dar și pe cei timizi, nesiguri, stimulându -i spre depășirea unor
bariere emoționale.

Cea mai plăcută modalitate de organizare a lecțiilor într-un cadru nonformal, bazat pe interdisciplinaritate și
munca în echipă rămâne excursia. Conținutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil decât al activităților formale,
elevii participând cu mai mult entuziasm, lârgindu-și gama de cunoștințe și aptitudini prin contactul direct cu realitatea.
Pentru că a citi despre un monument istoric sau despre frumuseţile patriei este una, iar a le admira, a exclama şi a se
emoţiona în faţa lor este altceva; ele lasă amintiri durabile în conştiinţa elevilor.

Pornind de la aceste premise, în fiecare an, am organizat excursii în cele mai pitoreşti locuri. Astfel,
judeţul Neamţ rămâne unul dintre meleagurile moldave cu adânci si preţioase rădăcini istorice. Apreciind meritele
strategice ale zonei, mulţi domnitori au înălţat aici fortificaţii ce si-au dovedit din plin utilitatea, au ctitorit generoase
lăcaşe de rugăciune – „patrie mănăstirească”, cum afirma un părinte stareţ. La Humuleşti, elevii au păşit cu sfială în
odaia plină de „amintiri” a marelui nostru povestitor, şoptind fragmente din opera sa sau exclamând la observarea
hornului, motoceilor, laviţei. Urcând la Cetatea Neamţului, au admirat împrejurimile şi Ozana, au pătruns în lumea de
glorie a Moldovei secolelor al XIV-lea şi al XV-lea. Casa Memorială Mihail Sadoveanu sau cea a lui Alexandru
Vlahuţă a fost un suport solid pentru a trezi dorinţa de a lectura mai mult. Excursia s-a încheiat intr-o atmosferă de
taină. Popasul la mănăstirile Agapia şi Neamţ (cu picturile lui Nicolae Grigorescu) au încheiat ziua cum nu se poate mai
plăcut, iar elevii s-au întors cu mulţumirea pe care le-o dădea o zi trăită frumos.

Iar pentru ca această activitate să se finalizeze cu succes deplin, s-au stabilit următoarele etape cu multiple
valențe educative:

1. Etapa pregătitoare – stabilirea obiectivelor excursiei, prezentarea itinerarului, realizarea instructajului
elevilor privind normele de circulație rutieră, stabilirea echipamentului, documentarea prealabilă prin consultarea unor
atlase, ghiduri sau hărți turistice;

2. Desfășurarea propriu-zisă a excursiei – parcurgerea obiectivelor turistice stabilite. Fiecare din cele doua
clase (a IV-a A și a IV-a B) a fost împățită în trei echipe cu număr egal de elevi în funcție de aptitudinile și opțiunile lor,
pe arii curriculare. În timpul excursiei, fiecare elev a întocmit o fișă de observare, astfel:

a) Echipa istorie-limba și literatura română
- Să consemneze localități în care au trăit / s-au născut scriitori sau istorici;
- Să descrie muzeele, monumentele istorice și bisericile vizitate;
- Să consemneze impresii în cărțile de vizită și în jurnalul de călătorie;

b) Echipa științe -geografie
- Să observe orizontul, linia orizontului și formele de relief străbătute;
- Să consemneze apele curgătoare, fauna, flora și plantele de cultură întâlnite;
- Să semnaleze locurile invadate de deșeuri;

c) Echipa arte
- Să observe arhitectura localităților urbane/rurale;
- Să colecționeze ilustrate și fotografii convingătoare ;
- Să consemneze numele unor pictori și operele lor.

Pe tot parcursul excursiei elevii au fost îndrumați spre completarea fișelor și inițierea unui comportament
decent.

3. Valorificarea excursiei – fiecare echipă a avut la dispoziție o săptămână pentru prelucrarea materialelor
colecționate și alcătuirea unui proiect. Proiectele sunt prezentate de un lider al grupului, apreciate și completate cu
impresii. La final, s-a organizat la propunerea celor două clase, Concursul „Sunt un bun excursionist”.

Aşadar, impresiile lăsate participanților la excursie rămân de neuitat, ceea ce justifică valențele ei
interdisciplinare și aprecierea făcută de profesorul Simion Mehedinți care spunea: „Singura geografie care se lipește de
suflet nu e cea din cărți, ci aceea pe care o culege omul însuși din intuiția sa directă.”

Bibliografie:
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Factori negativi ai mediului social actual care afectează
comunicarea dintre profesor şi elev

Başoc Lenuţa
Şcoala Gimnazială Nr.1 Oneşti

COMUNICAREA PROFESOR – ELEV
1. Forme ale comunicarii

▪ dupa cadrul organizatoric : comunicarea profesor – elev poate fi :
formală – profesorul face uz de autoritatea şi capacitatea decizională pe care i le conferă funcţia (comunicare ,,pe
verticală’’);
informală – profesorul abordează comunicarea exclusiv ca individ, capacitatea sa de influenţare a elevului bazându-se
pe calităţile personale şi experienţă, nu pe autoritatea conferită de ierarhia didactică (comunicare ,,pe orizontală’’).
▪ dupa modul de realizare (dupa suportul comuniării) :
verbală (expunere, dialog cu elevii, discuţii individuale) - este forma de comunicare cea mai frecventă si cea mai
constientizată atat de profesor, cât şi de elev. O mare parte a cadrelor didactice işi elaborează demersurile educaţionale
preponderent pe această componentă, minimalizând rolul celorlalte, situaţie care reduce eficienţa comunicării cu
elevul ;
non-verbală (meta si para verbală) - intonaţie, mimică, expresie facială care insoţesc comunicarea verbală ;
scrisă - notificări pe caietele elevilor, pe lucrările elaborate de aceştia, afişe şcolare : orare, reguli de conduită, anunţuri

etc. ;
informatizată (prin reţeaua Internet) – in ultimii ani a devenit tot mai utilizată, in condiţiile in care majoritatea elevilor,
indeosebi din mediul urban, dispun de computere personale. Tinde sa inlocuiască anumite segmente ale comunicarii
scrise
telefonică – permite anunţarea, in situaţii de urgenţă, a unor modificări privind orarul, locul de desfăşurare a unor
activităţi didactice etc. ori verificarea motivelor pentru care un elev absentează de la cursuri ;
comportamentală - prin intreaga sa conduită : vestimentaţie, limbaj, aspect fizic, punctualitate, obiectivitate /
imparţialitate in evaluare etc.  profesorul transmite elevilor (de cele mai multe ori fără ca aceştia să conştientizeze)
mesaje esenţiale in procesul de formare a personalităţii acestora. Daca nu există o deplină concordanţă intre celelalte
forme ale comunicării şi comunicarea comportamentală, este afectată principala finalitate a procesului educativ,
respectiv formarea personalităţii elevilor. In fond, este vorba despre valoarea exemplului personal, recunoscută la
maturitate de mulţi dintre foştii elevi, care identifică printre profesori modele care le-au marcat evoluţia ulterioară.
▪ dupa scopul vizat (in relaţia profesor – elev, comunicarea este orientată preponderent către realizarea obiectivelor
procesului didactic)
cunoaşterea fiecarui elev si a poziţiei acestuia in cadrul grupului (permite adaptarea comunicării funcţie de specificul
individual)
transmiterea unor cunostinţe
formarea si consolidarea unor aptitudini (inclusiv de comunicare)
motivarea elevilor
crearea cadrului organizatoric şi de disciplină necesar pentru desfăşurarea procesului didactic
formarea atitudinilor civice şi consolidarea trăsăturilor de personalitate
dezvoltarea increderii elevului in professor (elimină,,blocajele’’ in comunicare)
verificarea modului in care au fost realizate obiectivele anterioare, pentru adaptarea in consecinţă a actului didactic
(feed-back).
▪ după relaţia dintre emitor (cel care comunică) si receptor (cel care receptează comunicarea)
comunicare directa - de la emitor către receptor
comunicare indirecta (feed back) - de la receptor la emitor.
2. Factori care afectează comunicarea profesor – elev (abordare de principiu)
Faptul ca orice interacţiune intre doua entităţi poate fi influenţată / perturbată (indiferent de natura entităţilor şi a
interacţiunii dintre ele) constituie un adevăr fundamental, de maximă generalitate, cunoscut şi de care se ţine seama in
toate domeniile ştiinţei şi tehnicii.
Comunicarea, definită ca ,,acţiunea de a comunica...’’ realizată intre emitor şi receptor, poate (şi este, de cele mai multe
ori) influenţată de o multitudine de factori.
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Principial, situaţia poate fi prezentată schematic astfel :

comunicare ideala (fară factori perturbatori)

comunicare reală, cu interpunerea unor factori perturbatori

Atât profesorul cât si elevul se pot afla in ambele ipostaze ale comunicării, fiecare putând fi emitor sau
receptor. Pentru a fi eficientă, comunicarea profesor – elev trebuie sa fie biunivocă.
Interpunerea factorilor perturbatori determină efecte negative asupra comunicării, care pot consta in:
distorsionarea mesajului – mesajul initial ajunge la receptor, cu aceeaşi intensitate dar cu conţinutul modificat;
atenuarea mesajului – mesajul iniţial ajunge la receptor păstrându-şi conţinutul dar cu intensitate redusă ;
blocarea mesajului – mesajul transmis de emitor nu mai ajunge la receptor.

In comunicarea profesor - elev există o mare varietate de factori perturbatori care, schematic, pot fi grupati
astfel :
 factori perturbatori datorati profesorului - talent oratoric redus (capacitate redusă de a atrage / menţine atenţia

elevilor, limbaj verbal si non-verbal neatractiv), preocupare insuficientă pentru a inţelege specificul de vârstă
al elevilor (comunicarea trebuie construită pe cu totul alte tipare decat cea intre adulţi), abordarea
rutinieră/formală a actului profesional (predare centrata pe emiterea mesajului dar fară o preocupare reală
privind nivelul de receptare şi efectele acestuia), probleme personale etc.

 factori perturbatori datoraţi elevului – elemente psihofiziologice specifice pubertăţii (atenţie si capacitare de
concentrare reduse, centrarea pe probleme de relaţionare cu persoane de aceeaşi vârstă, spiritul de frond şi
respingere a autoritaţii şcolare si parentale etc.), influenţa problemelor familiale ;

 factori perturbatori proveniti din mediul social - constituie categoria dominantă, cu cele mai puternice influenţe
negative asupra comunicării profesor – elev, care constituie tema acestui studiu. Prezentarea anterioara a avut
rolul de a plasa acest segment al comunicarii in contextul mult mai larg al problematicii şi de a permite
inţelegerea corectă a rolului si importanţei sale.

3. Factori negativi ai mediului social actual care afectează comunicarea profesor - elev
Nici profesorul, nici elevul (entităţile implicate in comunicarea didactică) nu există si nu interacţionează

izolat, inchişi in ,,turnul de fildeş’’ al ştiinţei. Fiecare se află permanent in multiple conexiuni cu mediul social actual,
sub toate formele sale: economică, culturală, educaţională, comunicaţională, care acţionează in multiple forme asupra
profesorului şi elevului, influenţând comunicarea dintre aceştia.

Pentru o abordare structurată a problematicii, am incercat o clasificare a factorilor sociali care afecteaza
comunicarea profesor – elev şi a efectelor acestora (deşi, in realitate, intre elementele respective  există
intercondiţionări complexe). Astfel :

Factori sociali cu influenţe asupra profesorului :
A.1) dificultaţile din economia naţionala (agravate de recenta criza mondiala) si  consecinţele lor directe : scăderea
puterii de cumpărare, insecuritatea locului de muncă. Ca urmare, s-a produs o reorientare in ceea ce priveşte atenţia si
preocuparea profesorului care, in loc să fie axate preponderent pe elev si problemele sale, s-au centrat, in mare măsură,
pe dificultăţile cadrului didactic si ale familiei sale.

Concret, in planul comunicării profesor - elev, efectele negative constă intr-o diminuare a coerenţei si
capacităţii de influenţare a mesajului, prin :
- restrângerea tematică a mesajului şi/sau diminuarea impactului său formativ – confruntat cu propriile sale dificultati,
cadrul didactic aloca mai puţin timp si efort intelectual comunicării cu elevul, conext in care : fie limitează scopurile
vizate (transmiterea de cunoştinţe, in detrimentul celorlalte ), fie elaborează/transmite un mesaj formal (superficial,
ineficient) ;
- diminuarea componentei comportamentale a comunicării – există (şi nu sunt foarte rare) situaţii in care elevul
dispune de o vestimentaţie costisitoare, provenită de la firme de renume, posedă mijloace de comunicare sofisticate,

RECEPTOR

RECEPTOR
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EMITOR
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utilizează un autoturism de lux, toate acestea plasate mult peste posibilitaţile profesorului. In aceste conditii, mulţi elevi
tind să minimalizeze valorile spirituale (autentice) de care dispune cadrul didactic si să considere, in mod eronat, că
profesorul nu mai poate constitui un model de conduită socială. In consecinţă, mesajele educaţionale transmise de
profesor sunt fie minimalizate/desconsiderate de unii dintre elevi, fie ignorate complet (atenuarea mesajului, blocarea
mesajului ).
B. Factori sociali cu influenţe asupra elevului
B.1) Mijloacele mass-media si ,,avalanşa informaţională’’, care lanseaza un volum enorm de mesaje, cu conţinut extrem
de diversificat şi, uneori, contradictoriu, dificil de procesat de către elevi. Mesajele respective se suprapun cu cele
lansate de cadrele didactice si interacţionează cu acestea la nivelul receptorului comun (elevul), efectele produse
constând preponderent in distorsionarea negativă a mesajului educaţional.

Fără a contesta rolul pozitiv al exploziei mijloacelor de comunicare in masă (a se vedea comunicarea
informatică, ), ne vom menţine in tematica studiului si vom enumera in continuare o parte a efectelor negative produse
asupra adolescenţilor de unele mijloace mass-media, respectiv :
promovarea unor false valori (a fi şmecher, a te orienta, a fi lipsit de scrupule, a face bani prin orice mijloace, a te
impune in societate prin valorile materiale si nu prin calităţi personale etc.) – aceste influenţe negative contribuie la
distorsionarea, atenuarea sau chiar blocarea mesajelor educative transmise de profesor către elevi ;
 promovarea conduitelor non-conformiste in forme extreme – afectează eforturile profesorului de a crea cadrul

organizatoric şi de disciplină necesar pentru desfăşurarea procesului didactic. Determină o comunicare
inversă, elev – profesor, plasată pe coordonate non-educative, in care elevul contestă autoritatea cadrului
didactic şi se conformează doar parţial (nu se conformează) normelor comportamentale solicitate de profesor ;

 se reduce timpul alocat de elev comunicării cu profesorul – nu atât pe componenta transmiterii mesajului de la
profesor către elev (pe parcursul orelor de curs, in numar prestabilit), cat al timpului alocat de elev, in afara
şcolii, pentru a analiza, a intelege si a asimila ceea ce i-a comunicat profesorul.

B.2) Influenta negativa a anturajului (a grupului extrascolar) – există numeroşi elevi care, in activitatea de la şcoală,
sunt atenţi si receptează corect/in integralitate mesajele transmise de profesor, insă ulterior, in afara şcolii, sunt puternic
influenţaţi de către pretinşi ,,prieteni’’, de la care receptează mesaje opuse celor transmise de cadrele didactice. Pentru
adolescenţi, comunicarea cu persoane de aceeaşi vârstă are un impact sporit faţă de cea cu adulţii iar dorinţa de a fi
acceptat/integrat intr-un anumit grup este foarte puternică. Corelate, cele două aspecte ii determină pe unii elevi să
minimalizeze mesajele receptate de la profesori si să le inlocuiască cu cele transmise de anturaj.
B.3) Influenţe negative din mediul familial al elevului – dificultăţile economice si influenţele mass-media  au generat in
unele familii percepţii eronate privind importanţa procesului de invatământ şi a imaginii cadrului didactic, cu influenţe
negative asupra comunicării elev – profesor, cele mai des intâlnite ,,şabloane’’ de gandire fiind urmatoarele :
- o pretinsa lipsă de utilitate a invaăţăturii (,,de ce să mai inveţe atât de mult copilul meu dacă tot cu mare greutate va
găsi un loc de munca ?’’)
- planificarea unui viitor al copilului fundamentat pe alte criterii (integrarea in afacerile familiei, pentru cei cu potenţial
economic ; plecarea la lucru, de regulă muncă necalificată, in strainatate, pentru cei cu posibilităţi materiale reduse) ;
- promovarea unei atitudini de desconsiderare a cadrului didactic, care este preluată de elev si are drept consecinţă
insubordonarea, respingerea autoritaţii şcolare, desconsiderarea profesorului si mesajelor sale educaţionale – apare, de
regula, la unele familii cu o creştere rapidă a potenţialului financiar dar cu lacune in conduită.

Excursia tematică - modalitate atractivă de realizare a conexiunilor interdisciplinare

Barcan Carmen – Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău

„Într-o ţară aşa de frumoasă, c-un trecut aşa de glorios, în mijlocul unui popor atât de deştept, cum să nu fie o
adevărată religie iubirea de patrie şi cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi
spune : Sunt român!”

(Al. Vlahuţă – „România pitorească”)
Mesajul acestui impresionant fragment, din jurnalul de călătorie „România pitorească” al scriitorului

Alexandru Vlahuţă,  a constituit unul dintre motivele care ne-a determinat să planificăm o excursie tematică, în vederea
cunoaşterii unor locuri noi încărcate de frumuseţe, istorie şi legendă, ale ţării noastre. Asemenea scriitorului, care a
alternat în acest poem în proză pasaje geografice cu pasaje istorice, conferind fiecărui loc geografic şi însemnătatea sa
istorică, şi noi am încercat să păşim cu admiraţie, evlavie şi recunoştinţă pe pământul binecuvântat al Bucovinei, plini
de speranţă şi sete de cunoaştere.

Astfel, împreună cu elevii mei din clasa a IV-a, am realizat, într-o frumoasă zi de iunie, o excursie intitulată
sugestiv „Pe meleagurile Bucovinei”. Scopul acesteia a fost de a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a
evalua caracteristici fizico-geografice, economice şi ecologice, îmbinate cu elemente de istorie şi spiritualitate
românească din regiunea Bucovinei, de a le cultiva elevilor preţuirea şi dragostea de frumos faţă de monumentele
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istorice şi culturale vizitate, faţă de obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru, faţă de morala creştină românească şi faţă
de natura patriei.
În vederea realizării de conexiuni interdisciplinare, am vizat următoarele obiective educaţionale:
cognitive:

- să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei;
- să observe principalele obiective istorice, economice şi culturale ale zonei;
- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit.

afectiv-atitudinale:
- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre;
- să-şi reactualizeze lecturi geografice, istorice şi literare despre elementele observate şi identificate;

psiho-motorii:
- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică;
- să manifeste o atitudine corespunzătoare din punct de vedere ecologic.

Itinerarul excursiei a fost următorul:  Bacău – Roman – Fălticeni – Suceava – Gura Humorului – Voroneţ – Hanu
Ancuţei – Bacău.
Traseul stabilit ne-a oferit posibilitatea vizitării următoarelor obiective turistice:
Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”
Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”
Cetatea de Scaun a Sucevei
Muzeul de Istorie din Suceava
Casa Memorială „Ciprian Porumbescu”
Mănăstirea Voroneţ
Mănăstirea Humor.

Ajunşi în municipiul Fălticeni, din judeţul Suceava, am vizitat Muzeul Apelor, inaugurat în anul 1982 la
iniţiativa academicianului Mihai Băcescu, fiu al acestor meleaguri. Am aflat că este singurul muzeu din ţară cu o
tematică despre viaţa din apele terestre şi din mările şi oceanele lumii.

Vizitarea muzeului a început cu o istorie a apelor – sala uneltelor vechi de pescuit din diferite zone. În
următoarele două săli am admirat numeroase exponate (specii de peşti şi crustacei), printre care: bureţi de mare, corali,
calamari, homari, stele şi arici de mare, sturioni, şerpi, ţestoase etc.

Bucuria nespus de mare a copiilor a fost atunci când am ajuns la partea vie a muzeului: acvariile. Această sală
impresionează vizitatorii cu 13 bazine de apă în care trăiesc numeroase specii de peşti indigeni şi exotici, broaşte
ţestoase, scoici şi raci.

În următoarele săli, sistemul dioramelor, reprezentat prin 9 ecosisteme, ne-a plimbat privirea de la râul
Moldova până la Oceanul Atlantic, prezentând flora şi fauna caracteristice acestor zone.
Zestrea muzeului este îmbogăţită pe deplin şi cu un glob geografic, unic în lume,
prin faptul că redă la scară, alături de relieful uscatului, şi configuraţia reliefului
subacvatic. Donat în 1986, globul geografic a fost executat cu maiestrie şi cu o
exactitate milimetrică, pe parcursul a cinci ani şi jumătate, de către profesorul de
geografie Isaic Neculai din Vadul Moldovei.

Un exponat de mare valoare al muzeului este şi o trăsurică, executată
timp de 35 de ani numai din briceag, şi expusă în 1937 în expoziţia universală de la
Paris. Aceasta a impresionat şi a reţinut îndelung atenţia vizitatorului prin
maiestria şi migala execuţiei.

Casa Memorială “Mihail Sadoveanu”, cunoscută şi sub numele de
„Casa din deal”, de pe strada Ion Creangă, a fost construită după planurile lui
Mihail Sadoveanu. Aici a locuit scriitorul între anii 1909 şi 1918. Am audiat cu
plăcere vocea marelui povestitor lecturând un fragment din “Amintiri din copilărie”
de Ion Creangă.

La marginea de est a oraşului Suceava am vizitat Cetatea de Scaun a
Sucevei, reşedinţa voievodală a Moldovei, cunoscută şi sub denumirea de Cetatea
Sucevei. Aceasta făcea parte din sistemul de fortificaţii construit în Moldova la
sfârşitul secolului al XIV-LEA, în momentul apariţiei pericolului otoman. Cetatea a fost construită în acea perioadă de
Petru I Muşat, a fost fortificată în secolul al XV-lea de Ştefan cel Mare şi distrusă în secolul al XVII-lea (1675) de
Dumitraşcu Cantacuzino. Am constatat şi noi starea de degradare şi încercările de restaurare parţială a cetăţii.

Expoziţiile Muzeului de Istorie din Suceava prezintă istoria Moldovei de nord, din cele mai vechi timpuri şi
până la cel de-al doilea război mondial. Dintre cele 3 săli componente, Sala Tronului, Secţia de artă şi Sala Tezaur,
prima a impresionat copiii cel mai mult. Aceasta prezintă mobilierul, costumele şi alte obiecte ce reconstituie atmosfera
de la curtea veche a domnitorului Ştefan cel Mare. Tot în Sala Tonului am ascultat cu smerenie un fragment din
monologul rostit de domnitorul Ştefan, preluat din piesa „Apus de soare” de Barbu Ştefănescu Delavrancea: „Ţineţi
minte cuvintele lui Ştefan, care v-a fost baci până la adânci bătrâneţe...că
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Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri ş-a urmaşilor urmaşilor voştri
în veacul vecilor...” (Delavrancea, B., 1984, p. 69)

Casa Memorială “Ciprian Porumbescu “, adăpostită într-o anexă originală – singura care s-a păstrat – a
fostei case parohiale de la Stupca (Ciprian Porumbescu ) , reconstituie prin întrega expoziţie, viaţa şi activitatea
muzicianului. Obiectele, partiturile şi scrisorile în manuscris, fotografiile, copiile după documente conturează cu
claritate personalitatea acestuia.

La finalul excursiei noastre, în oraşul Gura Humorului am vizitat Mânăstirea Voroneţ, situată în satul cu
acelaşi nume, una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui Ştefan cel Mare, cât şi Mănăstirea Humor. Am admirat
picturile interioare şi exterioare, în frescă,  ale acestor două lăcaşuri de cult, realizate la un înalt nivel artistic. Am
evidenţiat şi unitatea de tonalitate cromatică a fiecărei biserici: nuanţe de albastru la Mănăstirea Voroneţ şi roşu-
cărămiziu la Mănăstirea Humor.

Expresie artistică a dreptei noastre credinţe, a rafinamentului şi gustului pentru frumos ale neamului nostru,
sfintele mănăstiri îndeamnă la reculegere, încântă inima şi mintea privitorului ce ajunge la noi din toate colţurile lumii.
Utilă, plăcută, agreată de elevi, excursia şcolară a constituit o formă de desfăşurare a activităţii instructiv – educative,
complementară procesului de învăţământ realizat prin lecţii. A permis o abordare interdisciplinară, făcând apel, prin
tema propusă, la cunoştinţe aparţinând mai multor discipline: limba română, geografie, istorie, educaţie ecologică,
educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie religioasă. Toate acestea contribuie la formarea unui orizont de cultură, la
stimularea interesului pentru studiu, pentru cercetare, pentru cunoaştere, în vederea adaptării elevului la noile cerinţe ale
societăţii din zilele noastre.

Prin intermediul excursiei şcolare contribuim, deci, în mare măsură la formarea personalităţii copilului. Mai
mult decât atât, oferind prilejul de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare
naturală, asupra operelor de artă originale, asupra unor momente legate de trecutul nostru istoric, de viaţa şi activitatea
unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale, copilul conştientizează că e dator şi el, la rândul său, să
preţuiască şi să ocrotească valorile materiale şi spirituale ale neamului românesc, atât de greu încercat de-a lungul
timpului.

Bibliografie:
Delavrancea, Barbu, 1984, Apus de soare, Editura Albatros, Bucureşti

Activitatea nonformală- spaţiu aplicativ pentru creativitate

Maria Becheanu
Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Bacău

„Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”, spunea Kant evidenţiind rolul foarte important al educaţiei,
definită ca element constitutiv al fiinţei umane.

Contribuţia educaţiei, prin toate formele ei, la formarea şi dezvoltarea personlităţii individuale este unanim
recunoscută. În acelaşi timp nivelul de dezvoltare economică a unei ţări depinde -în mare măsură- de nivelul de educaţie
a populaţiei. Dar complexitatea tot mai crescândă a economiilor cere competenţe tot mai sofisticate: perspicacitate
globală, alfabetizarea tehnologică, cunoaşterea mai multor limbi străine şi a diferitelor culturi, abilităţi antreprenoriale,
capacitatea de a conduce o organizaţie, de a fi un bun manager.

Însă sistemul tradiţional de educaţie funcţionează încă pe baza corelărilor cu piaţa muncii, criteriu care- în
prezent- este depăşit. În ceea ce priveşte trăsătura intelectuală a sistemului educaţional, aceasta se conturează încă pe
baza promovării inteligenţei academice (copilul trebuie să ştie cât mai mult şi la un nivel cât mai ridicat de
complexitate) în defavoare inteligenţei creative.

Este evident faptul că în aceste condiţii, pe fondul unei evoluţii rapide a societăţii şi implicit a educaţiei şi a
cunoaşterii, multe dintre cunoştinţele şi practicile valabile ieri, astăzi trebuie completate, îmbunătăţite, iar mâine vor fi
depăşite, învechite. Nevoia de reactualizare, de redefinire a rolului educaţiei şi de pliere a acesteia pe cerinţele şi
provocările prezentului, se fac tot mai simţite. Educaţia sub toate formele ei -formală, nonformală, informală- trebuie să
ajute  oamenii să se integreze în primul rând în prezent şi pentru aceasta rolul ei devine hotărâtor în dezvoltarea
cunoaşterii, a abilităţilor şi a atitudinilor şi aptitudinilor esenţiale pentru conturarea personalităţii umane şi –implicit-
pentru vitalitatea economică a unei ţări.

În acest context, directorii companiilor consideră că există un deficit major de personal care să conducă
departamente, cu abilităţi de leadership. Angajatorii vor tot mai mult oameni care să gândească în mod creativ, să
inoveze, care ştiu să comunice bine, să lucreze în echipă, care au încredere în forţele proprii şi se  adaptează uşor la
situaţii diferite de muncă.

Pe fondul profundelor transformări care au loc în societatea românească, dornică la rândul ei de integrarea în
ansamblul structural al lumii contemporane, nevoia de transformare a sistemului educaţional într-un proces în care
creativitatea şi inovaţia ocupă un loc central, devine tot mai evidentă.

Creativitatea este un atribut definitoriu al omului modern, însăşi esenţa personalităţii umane constând în
afirmarea ei creatoare. Pentru învăţământ, o importanţă deosebită o constituie educabilitatea creativităţii în general, care
implică receptivitate şi atitudine deschisă faţă de experienţa pozitivă, sensibilitatea faţă de nou, dorinţa de a experimenta
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şi valorifica noi ipoteze, o activitate intensă bazată pe invenţie, creaţie şi pe dăruirea dascălului faţă de copil şi valori.
Este de necontestat faptul că elevii, mai ales cei mici, sunt creativi, iar această calitate trebuie pusă în valoare şi
dezvoltată la timpul ei, nu obstrucţionată şi îngrădită pentru că nu se încadrează în normele şi prevederile unui sistem
depăşit.

Şcoala este cea care trebuie să descopere potenţialul creativ al elevilor, capacitatea acestora de a formula
probleme şi de a le rezolva prin diverse metode, interesul lor faţă de domeniul descoperirilor şi al inovaţiilor. Educaţia
formală, desfăşurată în şcoală, facilitează accesul la valorile culturii,  ştiintei,  artei,  literaturii şi  tehnicii, la  experienţa
social-umană şi conform interpretărilor clasice, are rolul prioritar în formarea personalităţii umane. Orientarile moderne
însă evidenţiază extindera educaţiei nonformale care preia unele sarcini de educaţie formală, diversificând activităţile şi
stimulând într-o mai mare măsură motivaţia participanţilor.

Raportul dintre educaţia nonformală şi cea formală este unul de complementaritate, atât sub aspectul
conţinutului, cât şi în ceea ce priveşte formele şi modalităţile de realizare. Nonformal nu înseamnă needucativ, ci
promovează actul educaţional mai puţin formalizat sau neformalizat, dar cu efecte formativ-educative deosebite.

Activităţile de educaţie non-formală trebuie să fie atractive, flexibile şi bine organizate pentru a atrage cât
mai mulţi participanţi. Aceştia nu sunt constrânşi să participe şi nu primesc note sau calificative pentru prestaţia lor,
eliminând astfel unele probleme cu care se confruntă în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă,
efectuarea temelor).

Creativitatea, munca în echipă, valoarea cooperării în anumite domenii, maturizarea gândirii, sunt doar
câteva dintre avantajele pe care educaţia nonformală le implementează pe fondul unei libertăţi de exprimare maxime.

Cultivarea spiritului creativ al elevului depinde în mare măsură şi de pregătirea ştiinţifică şi pedagogică a
educatorului, de capacitatea acestuia de a promova un stil de muncă receptiv la nou, un comportament inovativ. El
trebuie să fie un educator, spontan, flexibil, cu simţul umorului, să îşi desfăşoare activitatea cu entuziasm şi cu plăcere,
promovând  cu succes învăţarea în situaţii nonformale. Nu în ultimul rând, educatorul trebuie să aibă el însuşi un
comportament creativ şi să iniţieze sau să contribuie la crearea unei atmosfere de lucru relaxante, propice creativităţii.

Un rol important în acest sens îl are antrenamentul creativ, procedeu care are ca   principal obiectiv
amplificarea disponibilităţilor creative ale elevilor. Antrenamentul creativ se poate desfăşura la orice disciplină şcolară
şi în orice moment al lecţiei, eficienţa lui depinzând de priceperea dovedită de învăţător în selectarea şi adecvarea
exerciţiilor creative (culese sau create) şi de  gradul de implicare a elevilor. Iată câteva exerciţii (jocuri de „dezmorţire”
a minţii) care se pot desfăşura în cadrul antrenamentului creativ ca parte integrantă a activităţilor de tip nonformal:

 „Ce s-ar întâmpla dacă?”
Variante:…nu ar mai fi soare? /  …ar fi permanent vară? /  …nu s-ar fi descoperit focul? …n-ar mai exista

şcoli? /   ...oamenii şi-ar putea citi gândurile?
 „Ce putem face cu acest obiect?”
Se cer cât mai multe şi mai neobişnuite întrebuinţări ale unor obiecte cunoscute: un baston, un ziar, o

umbrelă, un pix,etc.
Extindere: „După ce aţi găsit toate posibilităţile, mai adăugaţi una!”
 „Ce-aş face dacă aş fi…?”
Variante:...un nor ; o floare;  o carte; un tigru; o ţară;
Extindere: „Dacă aş fi o ţară mi-ar place să mă numesc…”
 „Vorbiţi un minut despre…”
Termenii puşi în discuţie sunt aleşi la întâmplare.
 „Sunt expert! Întrebaţi-mă despre…”
Termenii sunt aleşi de elevii care se declară experţi, iar întrebările (multe, variate, originale) sunt adresate de

colegi, eventual din alte grupe (echipe).
Exerciţiile de acest gen pot fi grupate în funcţie de disciplina la care sunt utilizate,  de obiectivul urmărit sau

de materialul de lucru utilizat. Unele exerciţii pot fi adaptate sau combinate transformându-se din jocuri simple de
mobilitate intelectuală în veritabile minicreaţii ale elevilor. Antrenamentul creativ la disciplina limba şi literatura
română se poate desfăşura pe baza următoarelor exerciţii :

 Găsirea unor cuvinte după anumite criterii:
- încep sau se termină  cu acelaşi sunet (silabă) .Ex:„a” iniţial:ac, ardei etc.„e” final:are, tace..
- încep cu sunete cuprinse în structura lor. Ex: copil> corn, oraş, parc, inimă, literă.
- pot forma cuvinte cu înţeles şi dacă sunt citite invers. Ex: pod, rama, parc,topor.
 Asocierea unor cuvinte din acelaşi câmp lexical la un cuvânt_stimul:
Ex: pădure:copaci, păsări, cuiburi, frunze arici,etc.; câmpie:  grâu, Bărăgan,  agricultură,etc.
 Formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu aceeaşi literă.
Ex:Mihai mănâncă multă margarină.
 Construirea a cât mai multe propoziţii care să conţină anumite cuvinte

(ex:fereastră,
muscă,ibric) folosite separat sau prin combinaţii.
 Construirea unor enunţuri ale căror conţinuturi să nu fie conforme cu realitatea.
Ex: Vulpea fuge de frica iepuraşului. / Pe acoperişul şcolii locuieşte un marţian.
 Construirea unor ghicitori pe teme date, a unor rebusuri simple sau a unor
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versuri.
 Continuarea unei poveşti dincolo de finalul ei sau schimbarea  finalului (eventual apariţia unui nou

personaj).
 Realizarea unei poveşti cu personaje din mai multe poveşti, basme cunoscute de copii („Salata de

personaje”).
 Ilustrarea prin desen a unor bucăţi de lectură,a unor idei, cuvinte, melodii, jocuri,etc.
Procesul creativ în grupurile de lucru poate fi provocat cu ajutorul unor metode şi tehnici adecvate care

solicită ingeniozitatea, flexibilitatea, originalitatea participanţilor, încurajând în acelaşi timp procesele dinamicii de grup
necesare formării toleranţei, acceptării celuilalt şi punctelor de vedere contrarii celor proprii, eliminarea atacului la
persoană, instalarea unui climat de încredere, optimism, deschidere spre afirmarea individualităţii.

Principalele metode de stimulare a creativităţii, promovate şi de educaţia nonformală, sunt: Brainstormingul
şi variantele sale, Metoda Philips 6-6, Brainwritingul, Discuţia Panel, Metoda Frisco, Metoda Delphi, Metoda florii de
lotus, la care se pot adăuga metode preluate de la educaţia nonformală Arta povestirii, Biblioteca vie, Photovoice,
Scriere creativă, Facilitare grafică, Viewpoints etc.

Utilizarea lor cât mai eficientă în grupurile de lucru stabilite la clasă, presupune un antrenament creativ
adecvat şi susţinut ce are ca principal obiectiv amplificarea disponibilităţilor creative ale elevilor. Desfăşurarea
constantă a acestui antrenament duce la eliminarea dificultăţii de a intra într-un proces creativ, pregătind elevii pentru
continuarea acţiunii dintr-o nouă perspectivă.

Pentru a putea fi stabilită şi evidenţiată calitatea activităţilor de educaţie nonformală se desfăşoară o evaluare
neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale, posibilitatea verificării
cunoştinţelor şi aptitudinile dobândite realizându-se în urma participării la alte activităţi asemănătoare sau în cadrul
concursurilor, a activităţilor de cerc, etc.

Educaţia nonformală însoţeşte cu succes formarea educaţională a elevilor şi rămâne una dintre variantele
optime de abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante. Având în vedere acest aspect, ideea de a îngloba
metode şi activităţi nonformale în educaţia formală este binevenită şi, în acelaşi timp, este cel mai eficient mod de
asigurare a unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi ale elevilor.
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Şcoala şi familia- factori de educaţie permanentă pentru integrarea copilului în societate

Bejan Cătălina
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare”,Buhusi,jud.Bacau

Educaţia , sub toate formele ei , e chemată să găsească soluţii prin care copilul să se adapteze rapid şi eficient
la societatea în care trăieşte .Oricât s-ar strădui , şcoala nu poate înlocui restul instituţiilor care au misiunea de formare a
cetăţenilor conştienţi , cu o conduită civilizată.

Educaţia şcolarilor în şcoală nu are sorţi de izbândă fără o colaborare strânsă cu alţi factori implicaţi în
procesul instructiv educativ. Între aceştia , familia , considerată celula de bază a societăţii de a cărei armonie generală
depinde dezvoltarea personalităţii copilului , are un rol foarte important în ajutorul pe care trebuie să-l dea şcolii .

Oricine lucrează în învăţământ observă cum familia nu mai poate realiza socializarea primară prin care copilul
să-şi interiorizeze valorile civice fundamentale . Pe o astfel de temelie şubredă şcoala nu poate construi certitudini.
Formarea ca cetăţean se află sub influenţa societăţii şi în special a familiei.

Aceasta din urmă , ca celulă socială este cea căreia îi aparţine la început copilul , apoi cea care îl întovărăşeşte
permanent şi cu influenţe constante în întreaga sa existenţă şcolară şi post şcolară. Influenţa pe care o exercită familia în
plan educativ asupra copilului este majoră.

Copilul, ca fiinţă plastică , înzestrată cu un uimitor potenţial de dezvoltare , foarte receptiv la influenţele
externe - pozitive sau negative – nu este un adult în miniatură . ci doar ,,un candidat la umanizare ” ( H. Pieron ) . El
trebuie socializat şi umanizat. Fundamentarea personalităţii sale se realizează în sânul familiei , care reprezintă
deopotrivă ,, universul ,, afectiv , social şi cultural al viitorului adult. Concepţia educativă , stilul şi metodele
,,pedagogice” adoptate mai sau mai puţin spontan , dar practicate zi de zi de către părinţi , sub forma cerinţelor şi a
atitudinilor faţă de copil , joacă un rol însemnat în formarea acestuia ca om .

În ultima vreme se constată o depărtare a familiei de şcoală , o scădere a interesului părinţilor pentru
rezultatele şcolare . Ei sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor , dar nu mai au răbdare să le acorde atenţie . Acest lucru
constituie un semnal de alarmă şi trebuie descoperite cauzele acestui fenomen pentru a se remedia măcar o parte dintre
ele . Astfel , se impune o reconsiderare a relaţiei şcoală – familie . Acesta nu trebuie să fie redusă la simpla informare a
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părinţilor asupra rezultatelor la învăţătură . Şcoala trebuie să convingă familia ca ea să devină un participant activ în
procesul instructiv educativ . Influenţa pe care familia o are asupra copilului , determină în mare măsură dezvoltarea
personalităţii acestuia şi integrarea lui în societate. Modelul moral civic propus de şcoală găseşte un răspuns pozitiv în
familiile unde aceste valori (comportament civilizat , demn , bazat pe corectitudine , cinste) sunt puse la loc de cinste .

Colaborarea învăţătorului cu familia trebuie concretizată prin programe comune de activităţi ale şcolii cu
acesta . Trebuie incluse lectorate cu părinţi , şedinţe , consultaţii , vizite la domiciliul elevului , discuţii . Părinţii trebuie
să vadă în învăţător un prieten , un colaborator , un om care-i poate ajuta printr-o atitudine nepărtinitoare . Şcoala are
rolul de a identifica situaţiile problemă din familiile copiilor , să dirijeze pe cât posibil strategiile educative în favoarea
elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoală – familie este determinantă în educarea copiilor . Educaţia în
familie devine astfel un proces de pregătire pentru viaţă , prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor .

Copilul este puternic influenţat de familie şi de educaţia şcolară , subordonându-se cerinţelor acestora . El
simte nevoia să fie ocrotit , iubit părinteşte şi ajutat . La vârsta copilăriei nimic nu-i desparte pe copii de părinţi şi pe
elevi de învăţători . Micile neînţelegeri survenite între copil şi adult sunt rezolvate fie pe baza exigenţei şi autorităţii
adultului , fie pe baza respectului şi dragostei pe care copilul i-o poartă . Fiecare copil în sine constituie o problemă
pentru toţi factorii educaţionali . Unii dintre ei însă , reprezintă cazuri dificile prin atitudinea , comportamentul şi faptele
lor ieşite din cadrele generale acceptate .

În calitate de învăţător trebuie să-i sfătuim pe părinţi să acţioneze cu calm şi prudenţă când copilul are o
anumită problemă deoarece părintele îndeplineşte rolul de terapeut atunci când este cazul . Dacă apar conflicte , părinţii
sunt cei care trebuie să depună eforturi pentru a stăpâni situaţia şi să o direcţioneze spre o rezolvare cu calm , cerând să
fie respectaţi dar , în acelaşi timp, acordând copilului respectul pe care şi el îl solicită şi la care are tot dreptul .

Şcoala şi familia sunt cei doi poli de rezistenţă ai educaţiei , care contribuie prin mijloace specifice la formarea
tineretului şi integrarea lui în societate .
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Disciplinele opţionale- oportunitate pentru un învăţământ practic de calitate
Simona Berilă,

Școala Gimnazială Nicu Enea, Bacău

Ne aflăm în plină reformă a învățământului, o reformă care, din păcate, pare fără sfârșit. Suntem supuși, ca și
cadre didactice, avalanșelor de transformări ,,dictate de sus”. Aplicăm, chiar dacă vociferăm. De ce? Poate din lipsa
curajului, poate așteptând să o facă alții, poate… din nepăsare. Nu știu! Un lucru este cert: puține lucruri bune și foarte
multe distrugătoare.

Printre puținele lucruri bune, în opinia mea, a fost și introducerea opționalelor în planurile de învățământ.Într-un
sistem  în care principala problemă e prezența laturii practice în activitățile didactice, opționalele devin o oportunitate în
acest sens. Curriculumul la decizia școlii reprezintă expresia libertății de decizie la nivelul instituției școlare. Nu poate fi
impus și nu ar trebui transformat într-o variantă sigură pentru asigurarea numărului de ore pentru cadrele didactice. Deși
au un număr mic de ore (1 - 2/săptămână) alocate în planul de învățământ, disciplinele opționale ar trebui alese cu cea
mai mare responsabilitate, având în vedere:

 dorința reală a elevilor și părinților;
 axarea învățământului pe latura pragmatică și nu pe cea informațională.

,,Pulsul” elevilor și ,implicit, al părinților, ar trebui luat din timp, în strânsă legătură cu nevoile comunității
locale și cu sensul în care societatea românească se îndreaptă. Copiii noștri percep o lume plină de transformări în mai
toate domeniile de activitate.

Așadar, propunerile de opțional care mie, ca și cadru didactic, mi -au trezit interes în vederea aplicării la clasă,
au fost cele care au reușit să depășească sfera cunoașterii și să atingă sfera acțiunii: capacitatea și priceperea elevului de
a ști să facă, de a ști să fie, de a ști să  pună în valoare, de a ști să fie o valoare.

Am urmărit rezultatele obținute în viața de zi cu zi, la fiecare opțional desfășurat, prin rezultate măsurabile.
O primă atracție a fost spre Educație Economică, unde elevii s-au familiarizat cu o serie de concepte

economice fundamentale, concepte micro și macroeconomice, precum și cu modalități de măsurare a fenomenelor
economice. Toate acestea le consider necesare, întrucât elevii de azi vor fi cetățenii de mâine, care se vor confrunta cu
probleme de inflație, șomaj, poluare, energie, impozite, asistență socială. Educația economică îi face pe elevi cetățeni
responsabili și decidenți eficienți în raport cu problemele cu care se confruntă.

Economia este, înainte de toate, un mod de a gândi și de a adopta decizii; este știința deciziilor raționale. Ea
studiază, între altele, modul în care iau decizii indivizii, firmele și guvernanții. Modul economic de gândire contribuie la
adoptarea unor decizii importante pentru bunăstarea indivizilor și a societății.
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Ceea ce este uimitor este posibilitatea ca economia să fie învățată la toate nivelurile de învățământ, de la
grădiniță până la liceu. Clasele primare, după cum susțin specialiștii, reprezintă locul cel mai potrivit pentru începerea
studiului în acest sens.

La sfârșitul unui an de studiu, elevii vor avea cunoștințe despre modul în care pot cheltui banii, despre bunurile
și serviciile pe care le consumă oamenii, despre moneda specifică unei țări și rolul acesteia, despre prestarea unui
serviciu în schimbul unei sume de bani .

Însă  exemplele de opționale orientate spre latura practică pot continua: ,,Scena, între vis și
realitate”,  ,,Obiceiuri și tradiții’’, ,,Mâna îndemânatică’’, ,,Micul creștin’’ etc.

Important este că școala dorește, prin aceste discipline opționale, să -și dezvolte o identitate proprie, care să îi
accentueze sentimentul apartenenței la comunitate. Încet, dar sigur, identitatea unei școli se va putea construi pe toate
palierele sale-cultural, structural, financiar, material, pedagogic.

Cu toate că există, încă, sărăcie financiară și materială în școli, totuși, cu bogăția sufletească a DOMNULUI
TRANDAFIR de altă dată, tot ce visăm va deveni realitate-o școală în care elevul să SE SIMTĂ BINE. Până la aerisirea
programelor școlare și a înlăturării disciplinelor obositoare și inutile, lucruri care nu depind de noi, haideți să facem
ceea ce ne stă în putință, deocamdată  valorificarea opționalelor, ca discipline atractive și cu ingredient indispensabil:
sufletul.

Activităţile extracurriculare- un pas spre succesul şcolar

Bîldigău Ana
Şcoala Gimnazială Asău

Necesităţile curente ale activităţii instructiv – educative impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine
personalitatea fiinţei umane pe care o prelucrăm, pentru a găsi mijloacele şi strategiile cele mai eficiente. Studierea şi
cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea cât mai timpurie a
copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi instruirii lor.

Cunoaşterea potenţelor individuale ale elevului, a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la orientarea fiecăruia
către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit, la îndrumarea către profesia în care se va putea realiza
optimal.Incidenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru
dirijarea educării şi instruirii lor.

Problema studierii şi cunoaşterii personalităţii copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi, mult mai largi, mai
bogaţi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare preconcepute.

Diferiţi specialişti fac diferite clasificări ale activităţilor extracurriculare, în funcţie de diferite criterii şi valenţe
ale acestuia dar nimeni nu contestă traducerea cuvântului din DEX şi anume, aceea de “în afara programului şi
activităţii şcolare” sau “outside school hours”. Activitatea extraşcolară trebuie făcută în aşa fel încât să vină de la sine în
completarea activităţii şcolare şi nu ca ceva impus. Aici işi spune cuvântul măiestria pedagogică a cadrelor didactice
implicate în acest proces, influenţa tuturor factorilor educaţionali precum şi atractivitatea şi valoarea activităţilor
desfăşurate de aceştia.

Chiar dacă diferă clasificările, majoritatea cuprind :
 Activităţi organizate de comunitatea didactică a unităţii de învăţământ:

-jocuri şi concursuri;
-serbări şcolare;
-şezători literare;
-cercuri pe tipuri de activităţi;
-întâlniri cu personalităţi ale culturii, artei, ştiinţei, etc.;
-excursii şi vizite didactice;
- vizionări de spectacole;
-filme tematice.

 Activităţi organizate de alte instituţii cu funcţie educativă:
-activităţi de educaţie rutieră;
-activităţi de educaţie sanitară;
-vizionări de spectacole de teatru cu actori, teattru de păpuşi, de operetă, de circ;
-tabere şcolare;
-emisiuni radio şi TV.
Ca şi activităţi complementare activităţilor şcolare, activităţile extraşcolare prezintă unele particularităţi:

- Participarea copiilor este facultativă, cadrul didactic putând interveni doar prin antrenarea copiilor la unele din
aceste activităţi.

- Conţinutul activităţilor extradidactice se fixează în funcţie de dorinţele şi interesele copiilor, de condiţiile şi
posibilităţile concrete de realizare, dar şi de ofertele venite din partea altor instituţii sau de evenimentele
calendaristice.

- Formele de organizare ale acestor activităţi sunt mult mai flexibile şi cu caracter recreativ.
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Se formează astfel copiilor spiritul de iniţiativă, de independenţă şi de manifestare creativă a personalităţii.
Evaluarea rezultatelor activităţilor extraşcolare se realizează altfel decât în cadrul activităţilor didactice. Asfel

se foloseşte cu precădere aprobarea prin laudă şi evidenţierea participării.
Întreg colectivul didactic urmăreşte ca activităţile extracurriculare să fie cât mai eficiente, consistente, care să

se poată organiza la nivelul şcolii făra costuri prea mari  financiare şi de timp.
Activităţile extracurriculare trebuie să pună în valoare:

- responsabilitatea individuală şi în grup, socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin conformism, realizarea de
sine prin independenţă;

Pentru succesul şi complementaritatea activităţilor desfăşurate în afara orelor de curs profesorii ar trebui să
ţină cont de următoarele recomandări:
- oferiţi elevilor dotaţi o îmbogăţire pe orizontală şi pe verticală a materiei;
- încurajaţi lecturile suplimentare;
- purtaţi discuţii asupra posibilităţii elevilor de a-şi organiza studiul individual şi de      a-şi organiza creativ timpul

liber;
- stimulaţi apariţia ,,hobby-urilor “;
- descoperiţi şi cultivaţi talente;

Activitatea extracurriculară in sine, prin structură, conţinut specific, este firesc complementară activitaţii de
învăţare realizată in şcoală.

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.

Având un caracter atractiv, şcolarii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi
dăruire, la astfel de activităţi.

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este
garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă
spre acţiuni frumoase şi valoroase.

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi
statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite.

.
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Creativitatea, un dar al naturii sau rodul educaţiei?

Binţu Miorica
Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu ” Comănești

,,Limba este tezaurul cel mai de preţ, pe care îl moştenesc copiii de la părinţi, depozitul sacru lăsat de
generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de genaraţiile care-l primesc”. (Vasile Alecsandri)

Indiferent cum am privi-o, ea este cea cu care ne-am născut, care ne-a mângâiat prin vorbele sau prin viersul
mamei copilăria, este comoara de nepreţuit pe care am moştenit-o de la strămoşi şi căreia îi suntem datori.

Ca dascăli, avem datoria morală şi profesională de a cultiva, de a îmbogăţi şi de a o feri, pe cât posibil, de
kitsch şi vulgaritate. Limba română constituie moştenirea noastră de preţ, cultivarea ei fiind o îndatorire a fiecarui
dascal. Făurită cu lacrimi şi bucurie, limba s-a concretizat într-un tezaur inestimabil de valori semantice şi poetice, care
îşi trag seva din adâncurile originii noastre. Limba noastră este o oglindă a trecutului, ea transmite, prin timp, emoţia
puternică a mărturiilor de glorie  ale trecutului, ne definește ca popor şi ne diferenţiază în context general .

Pornind de la aceste lucruri de necontestat,am încercat ca dascăl, de-a lungul carierei mele didactice, să găsesc
răspuns la întrebările: ,,Cui i se datorează creativitatea unui copil, cât de important este factorul genetic, zestrea nativă şi
care este rolul nostru în stimularea şi dezvoltarea spiritului creator al elevilor, e necesar să stimulăm creativitatea
copiilor, unde începe şi unde se opreşte rolul nostru.

Studiile de specialitate, relevă că în ceea ce priveşte creativitatea, factorul genetic, este foarte important, dar nu
definitoriu, fiindcă la el se adaugă şi alţi factori, formând un tot unitar, care influenţează stimularea şi dezvoltarea ei.
Unul dintre factorii externi, care influenţează în mod direct dezvoltarea creativităţii la elevi, este dascălul de la care
elevul învaţă, pe care îl imită şi care îi oferă modele. Eficienţa actului educativ, al cărui protagonist e învăţătorul, este
condiţionată în procent de 50% de informaţiile şi cunoştinţele cadrului didactic, iar în procent de 50% de competenţele
profesionale ale acestuia. Competenţele cadrului didactic sunt cel puţin la fel de importante ca şi cunoaşterea în
profunzime a conţinutului disciplinei pe care este autorizat să o predea. În faţa unui colectiv de elevi cu profil individual
de personalitate, cu stiluri diferite de învăţare, cu combinaţii unice de puncte forte şi vulnerabilităţi, dascălul va reuşi să
genereze soluţii de învăţare creative, eficiente şi personalizate dacă va poseda un set de competenţe ce îi va permite
întâlnirea fericită cu fiecare dintre elevii din clasa sa. Elevii unei clase vor avea întotdeauna preferinţe şi interese
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diferite. Este misiunea fiecărui cadru didactic să creeze în mintea şi sufletul fiecărui elev entuziasm şi interes pentru
conţinutul pe care îl oferă, într-un mod stimulativ, care să-l pună în situaţii noi, să-l valorizeze la maxim, să-i ofere
satisfacţia muncii împlinite .

În fiecare generaţie de elevi, un dascăl poate descoperi vocaţia unora pentru creaţie. Descoperirea dincolo de
cuvintele lor simple a acelor sensuri care îl fac cu adevărat special, este doar începutul unei construcţii speciale,
minuţioase, exigente şi de durată. Copilul are nevoie de ajutor, încurajare, pentru a trece de barierele începutului, să-şi
aştearnă fără teamă gândurile şi profundele simţiri pe hârtie, să se exprime liber, să viseze, iar visele lor să prindă contur
în forme personalizate.

Am încercat în fiecare nouă generaţie de elevi să găsesc acele fărâme de ,,ceva,,ce fac cu adevărat special
copilul şi prin forme specifice de activitate nonformală să valorific şi să promovez valorile. Munca minuţioasă,
riguroasă, de durată, făcută cu paşi mici, dar cu satisfacţii nebănuite în timp,mi-a demonstrat că nici un efort nu rămâne
nerăsplătit. Am descoperit şi susţin idea ca în fiecare dintre noi, oamenii, sălăşluieşte o fărâmă de geniu, care trebuie
descoperită şi cultivată. Este ceea ce am încercat şi am şi reuşit să realizez, valorificând talentul literar şi nu numai,al
elevilor mei.

Cultivarea  creativităţii în cadrul orelor de limba română prin activităţi de predare – învăţare, cercuri de creaţie
ale elevilor, activităţi extracurriculare, opţionale, participarea acestora la concursuri şi competiţii se poate urzi pe un
fundal moral, a cărui sevă să zvâcnească în creaţii cu un înalt grad de expresivitate şi poate deveni, datorită emoţiilor
transmise artistic, un element stimulator şi mobilizator în dobândirea unor valori perene.

Elevii –poeţi ai cercului de creaţie literară ,,Petale de suflet„ şi-au închis freamătul şi vibraţia sufletului” în
creaţii literare care au menirea de a lărgi un univers de cunoaştere, de a construi „un itinerar spiritual” mereu actualizat,
dinamic şi valoros, aceasta înseamnă că lumea dintre graniţele acestor fărâme poetice fascinează, garantează împlinirea
în plan intelectual, într-o întâlnire benefică a esteticului,cu catharsisul şi cu poeticul. Pentru copilul poet, dintr-o
asemenea perspectivă, textul devine un pretext pentru nestăvilită sete de cunoaştere, de formare, de perfecţiune şi un
pretext întru desăvârşire prin perpetuă căutare.

Creativitatea şi imaginaţia cultivate prin activitatea cercului literar duc elevii într-un spectacol în care stimulii
percepţiei şi ai atenţiei să fie mereu activaţi, substituindu-se astfel ideea de obstacol şi închistare cu aceea de plăcere, de
satisfacere a unor imperative intelectuale din care nu lipsesc întrebările: cum? de ce?

Implicit, elevul devine abil în fructificarea procesului de comunicare, capabil să se adapteze situaţiei date şi să
anticipeze altele, într-un dialog motivat. Rolul asumat de elev se transformă în „artă”, graniţele cunoştinţelor sale se
lărgesc considerabil, cuprinzând tot mai multe, mai vaste şi mai surprinzătoare teritorii, accesibile numai celor iniţiaţi,
îmbogăţiţi spiritual şi reflexivi. Selectarea conţinuturilor în activităţile educative (cercuri de creaţie, opţionale, serbări,
spectacole, expoziţii pe teme diverse) se realizează pe baza criteriilor psihologice, pedagogice şi estetice.Am dat
importanţa cuvenită educaţiei estetice, considerată un proces prin care se formează, se dezvoltă şi se maturizează
laturile fundamentale ale fiinţei umane: fizicul, psihicul, moralul, esteticul, cognitivul, afectivul, volitivul.

Consider că activităţile extracurriculare prin cercurile de creaţie literară trebuie să aibă conţinutul satisfăcut de
o sumă de criterii printre care cele estetice, etice, morale  să deţină aceeaşi pondere, astfel încât construirea
personalităţii elevului să se realizeze printr-o permanentă raportare la valori, singurele în măsură să asigure un echilibru
psihic, în care starea de mulţumire, de siguranţă se împleteşte cu tendinţa de a deţine cât mai multe valori. Aşa îi
depridem pe elevi să-şi selecteze lectura, să preţuiască o carte, să-şi aleagă modelele, ele însele întruchipări ale
valorilor. Evoluţia nu poate fi delimitată de criteriile estetice, atâta timp cât noţiunea de „valoare” conţine latura estetică
(frumosul, binele, sublimul, grotescul, etc.).

Stârnirea „interesului estetic” şi apoi cultivarea componentelor atitudinii estetice (gustul estetic, judecata
estetică, idealul estetic, sentimentele şi convingerile estetice)  rămân deziderate ale educaţiei şcolare, atâta timp cât
elevul va fi privit ca o personalitate capabilă să reacţioneze corespunzător, prin sentimentele de satisfacţie şi
insatisfacţie, să aprecieze valorile printr-o judecată estetică pertinentă, să adere la idealurile estetice ale umanităţii,
creându-şi astfel convingeri estetice călăuzitoare în relaţia cu sine şi cu ceilalţi.

I-am încurajat şi stimulat pe elevii mei să viseze şi să se exprime în versuri sau proză. Cei talentaţi au devenit
membrii cercului de creaţie literară ,,Petale de suflet”, apoi din clasa a V-a „Fărâmă de dor” continuând şi activitatea
extraşcolară în cercul de creaţie de la Clubul elevilor.
Dacă Elena Amalia Filip la numai 10 ani a debutat  la „Cronica” cu volumul „Vis de stea”, apoi urmand alte două al
volume, unui alt elev, Anca Adochiţei, i-a trebuit o perioadă mai lungă de muncă, dar consecvenţa şi talentul, dublate de
munca de creaţie au ajutat-o şi este deja la al treilea volum: „Strigătul inocenţei” apărut la „Cronica” Iaşi, „Floare cu
miros alb” - Editura Pro Transilvania, Bucureşti, „Stanţe” - Editura Pro Transilvania, Bucureşti. Despre ea, prof. dr.
Tudor Opriş - Director al Centrului Naţional al Tinerei Excelenţe Literare a României - spune în prefaţa ultimului
volum: „Îndrăznesc dar, să apropii poezia Ancăi Adochiţei de poezia lui Bacovia, singurul mare poet care folosind un
vocabular redus, dar bine selecţionat şi personalizat şi un inventar sărac în decoruri şi personaje, dar expresiv şi
semnificativ, a realizat un univers liric singular şi inconfundabil prin unitate, pregnanţă, originalitate şi capacitate de
sugestie”.

Ca dascăl am considerat că în afară de dorinţa de a şlefui micile ,,diamante,, trebuie să le cultiv dragostea faţă
de cuvântul scris, să îi încurajez în încercarea lor de a exprima in cuvinte gânduri şi sentimente. Frumuseţea, inocenţa şi
originalitatea compoziţiilor literare în versuri şi proză şi dorinţa de a le arăta că se poate pătrunde în lumea cuvintelor
spre a le decifra mirajul încă de la cea mai fragedă vârstă, m-au determinat să adun cele mai reuşite creaţii ale elevilor
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mei, să rămână mărturie peste timp şi să constituie un suport şi un model pentru generaţiile care vor urma. Cartea
,,Mirajul cuvintelor,, i-a încântat pe elevii care şi-au aflat între paginile ei creaţiile, dându-le satisfacţia efortului
împlinit, motivându-i să persevereze în demersul lor artistic. Susţin ideea că în fiecare om se găseşte „o fărâmă de
geniu” care trebuie descoperit şi cultivat. Să-i facem pe copii să descopere frumuseţea limbii române, căci acolo vor
găsi petalele de suflet cu care pot să-şi cânte iubirea, să-şi plângă necazul, să-şi picteze chipul lor nevăzut, prin slove!

Şcoala şi voluntariatul

Balaj Neculai
Şcoala Gimnazială „Ioana Radu Rosseti”, Brusturoasa, Bacău

Lumea contemporană evoluează spre formule de democraţie participativă şi se dezvoltă socio-economic într-un
ritm alert. Acest context este provocator şi generator de probleme complexe. Ca atare, şcoala se află sub asaltul
multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă să pătrundă din zona nonformală / informală, prin cooptarea
principalilor actori ai procesului de educaţie, în activităţi comunitare. Diferite iniţiative europene sau ale ONU, propun
şcolilor participarea în proiecte, dincolo de curriculumul formal şi, mai ales, dincolo de spaţiul tradiţional al clasei.
Astfel, sunt iniţiate transferuri multiple între achiziţiile provenite din educaţia formală şi acelea din educaţia
nonformală / informală:

- Rolurile clasice ale profesorilor şi elevilor tind să se modifice prin participarea la aceste proiecte;
- Cultura spaţiului educaţiei formale se schimbă: implicaţi în activităţi semnificative în afara clasei, profesorii

şi elevii învaţă/ potenţează învăţarea din lumea reală în care pot face diferenţele. În acest sens, obiectul
învăţării se modifică şi conferă dinamism achiziţiilor cognitive, comportamentiste şi atitudinale;

- Voluntariatul este în mare măsură o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor;
- Se modifică statutul profesorului care evoluează spre roluri de facilitator, de mediator al învăţării nonformale

/ informale. Profesorul însuşi îşi adânceşte înţelegerea asupra propriei sale învăţări şi deveniri prin intermediul
activităţilor de educaţie nonformal / informală;

- Elevii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri sociale în mod direct;
- Se dezvoltă un comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de poziţie şi acţiunea),

implicare (motivaţia de a participa în viaţa comunităţii), viziunea (abilitatea de a merge dincolo de graniţele
deja explorate şi de a gândi creativ), experienţa (elevii îşi construiesc un know-how (stiu cum) despre
managementul schimbării);

- Învăţarea capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. Este stimulată
astfel motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia (observare, explorare,
investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) şi sensibilitatea (stima de sine,
expresivitatea).

- Activităţi de voluntariat la care am participat cu elevii: plantarea puietilor la OS. Ciobănuş şi OS Ghimeş
Făget, strângerea de bani pentru operaţia unui coleg din clasă, strânegerea de măcieşe pentru fondul clasei şi
altele.

- Elevii şi părinţii au fost foarte încântaţi şi au apreciat foarte mult aceste tipuri de activităţi care educă foarte
mult elevii .
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Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extraşcolare

Blănaru Petronela
Şcoala Gimnazială “Alexandru cel Bun” Bacău

G. Coşbuc spunea: „Ca să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i iubeşti, să cauţi să pricepi firea şi
lumea aparte în care trăiesc, să ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. Trebuie să iei parte împreună cu
dânşii la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de copil”.

Nonformal este o negaţie logică şi lingvistică a lui formal, în planul educaţiei relaţiile dintre ele sunt de
complementaritate. Educaţia nonformală este organizată în şcoală în afara orelor de curs cu caracter obligatoriu, cât şi în
alte instituţii (case de cultură, teatre, atenee, cinematografe, palate sau cluburi ale copiilor, Biserică etc.), ceea ce duce la
sinonimia educaţie nonformală-educaţie extraşcolară. Prin activităţile realizate în afara orelor de curs sunt urmărite
adâncirea, completarea, extinderea unor achiziţii venite din cadrul formal fie în direcţia culturii generale sau într-un
domeniu, fie în direcţia dezvoltării unor aptitudini speciale. Vin în întâmpinarea nevoilor specifice ale diferitelor
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categorii de beneficiari generând alegerea diverselor sale modalităţi de realizare şi sunt realizate tot de către specialişti
(profesori, cercetători, tehnicieni, practicieni), asumându-şi adesea misiuni de animatori sau moderatori.

Educaţia nonformală beneficiază de structuri materiale proprii, dotări caracteristice uneori mult mai bine puse
la punct decât în cadrul educaţiei formale, operează cu conţinuturi şi strategii flexibile, care cultivă interesele de
cunoaştere, motivaţia intrinsecă, creativitatea, dezvoltarea predispoziţiilor.

Activităţile extracurriculare au un caracter interdisciplinar, ne dă cele mai eficiente modalităţi de formare a
personalităţii elevilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile
transpuse în excursii şi drumeţii, teatre, întipăresc elevilor un anumit comportament, stârneşte anumite sentimente. În
cadrul activităţilor extraşcolare, elevii sunt icluşi în mod direct prin personalitatea lor şi nu prin produsul realizat de
aceştia.

Obiectivul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în
activităţi cât mai variate şi mai bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, uşurinţa
integrării în mediul şcolar, valorificarea talentelor şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.

De-a lungul anilor petrecuţi în preajma elevilor mi s-a întărit convingerea că serbările şcolare au un caracter
stimulator atât pentru micuţii artişti cât şi părinţii lor. Realizarea programului artistic presupune o muncă de căutări şi de
creaţie din partea învăţătorului. În cadrul serbărilor învăţătorul este regizor, coregraf, pasionat de folclor, poet, interpret
model pentru elevii participanţi la serbare. Importanţa acestor  activităţi organizate cu diferite ocazii este deosebită. Ele
măresc orizontul spiritual al elevilor, contribuind la asimilarea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor afective şi
sentimentelor estetice. Perioada de pregătire a serbărilor, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, face ca elevul să
trăiască clipe de desfătare sufletească.

Cred că fiecare copil trebuie să aibă un loc bine stabilit în cadrul activităţilor, pentru a se simţi integraţi în
colectiv, să fie conştient că şi de participarea lui depinde reuşita unei serbări şcolare. Prezint în continuare câteva
imagini din cadrul diferitelor serbări, şezători care le-am realizat cu elevii mei.

Excursia este şi ea o activitate extraşcolară ce contribuie la stimularea personalităţii copiilor. Prin realizarea
unor excursii am urmărit îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor despre frumuseţilor patriei, trezirea interesului pentru
frumosul din natură, artă, cultură. Elevii vor cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi creat
opere de artă scriitori şi artişti. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută
să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a
nivelului cultural. Am organizat excursii cu teme diferite: “ Pe urmele lui Ştefan cel Mare”, “Să ne cunoaştem judeţul”
etc.
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Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv oferă elevilor
prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale
ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. Implicarea elevilor în
proiectele educative, atât la nivel naţional cât şi internaţional a crescut  în  ultimii  ani acesta  dovedind    interesul
crescut  al  elevilor faţă de unele  activităţi  educative. Concursuri de creaţie  literară  şi  plastică  urmăresc stimularea
implicării  elevilor  în   activităţile  extraşcolare, descoperirea şi  dezvoltarea  aptitudinilor artistice şi literare  ale
copiilor  din  ciclul  primar.

A renunţa la serbări şcolare înseamnă sărăcirea vieţii sufleteşti a micuţilor, privarea lor de sentimente şi emoţii
estetice de neînlocuit, fiindcă cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, memoria,
gustul pentru frumos. Prin acest tip de activitate cadrul didactic are posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i
conducă, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos scopul - pregătirea copilului pentru viaţă.
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Importanța educației nonformale în dezvoltarea personalității

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 transmiterea unor

caractere morfofiziologice de la ascendenți la descendenți” (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 uno r
caracteristici individualizatoare .

Orice om se naște cu un patrimoniu genetic denumit de regulă , genotip .
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 structura te 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 societă ții și un 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 informați ile
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 liber, de alfabetizare funcțională a grupurilor sociale defavorizate).
In condițiile societății contemporane , dezvoltarea educației nonformale angajează “noile mass-media” care

intervin din ce in ce mai mult in sprijinul educației: presa scrisă, radio-televiziunea, sistemele de rețele video și de
calculatoare - cu profil școlar, universitar, etc. Aceste mijloace, perfecționate și modernizate din punct de vedere
tehnologic, vizează nu numai “difuzarea” surselor educației, ci , in primul rând, “determinarea unui tip superior de
învățare” prin asumarea unor obiective - conținuturi și metodologii adecvate, valorificate de cadre didactice specializate
in proiectarea și realizarea instruirii nonformale.

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. Sunt cuprinse activităţi care corespund intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor. O
altă trăsătură caracteristică este caracterul opţional al activităţilor extraşcolare,desfăşurate într-o ambianţă relaxată ,
calmă şi plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă publicul de diferite vârste.

Este o formă facultativă de antrenament intelectual care menţine interesul participanţilor printr-o metodologie
atractivă. În măsura în care răspunde unei cereri de perfecţionare profesională, educaţia nonformală presupune în unele
cazuri şi achitarea unor taxe.
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Formal sau informal?
Borcilă Cristina Daniela

Scoala Gimnaziala ,,Sfantul Voievod Stefan cel Mare"

Într-o accepţiune generală, educaţia este procesul prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii
umane. Educaţia copilului începe de la naştere. Constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate.

Educaţia este un fenomen care a apărut odată cu societatea umană şi care a suferit pe parcursul dezvoltării
societăţii o serie de modificări. De la acţiunea empirică de pregătire a tinerei generaţii pentru viaţa socială şi până la
acţiunea fundamentată din epoca modernă, educaţia a parcurs un drum lung devenind o ştiinţă autentică, cu legităţi şi
statut propriu.

Ca urmare, este o activitate specific umană, realizată în contextul existenţei sociale a omului şi, în acelaşi timp,
este un fenomen social specific, un atribut al societăţii, o condiţie a perpetuării şi progresului acesteia. Aşadar, ea se
raportează, în acelaşi timp, la societate şi la individ.

Pornind de la conceptual de învăţare şi prin echivalenţa cu acesta, în a doua jumatate a secolului XX Coombs
şi Ahmed au diferenţiat trei tipuri de educaţie: formală, nonformală şi informal. Cele trei forme ale educaţiei contribuie
la dezvoltarea personalităţii tinerilor şi pot contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii numai prin intercondiţionare şi
interdependenţă în contextul  educării permanente.

Potrivit holisticii, între cele trei tipuri de educaţie există relaţii de interdependenţă şi întrepătrundere. Astfel
educaţia formală are de câştigat dacă reuşeşte să integreze creator multe din influenţele specifice educaţiei nonformale
şi informale. Pe de altă parte, acumulările educaţiei formale pot contribui la dezvoltarea şi eficacitatea celorlalte două
modalităţi - nonformală şi informală.

Idealul educaţional al sistemului de învăţământ românesc are ca finalitate „dezvoltarea liberă, integrală şi
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome.”

Educaţia formală provine din latinescul „formalis” formă, figură, model, organizat legal, formal. Cuprinde
totalitatea influenţelor şi acţiunilor organizate şi sistematice, gradate cronologic şi elaborate în cadrul unor instituţii
specializate, în vederea formării personalităţii umane; este educaţia intenţionată, sistematică şi evaluată, încredinţată
unor educatori cu o pregătire specială.

Printre trăsăturile caracteristice ale acestei educaţii putem aminti: este prioritară din perspectiva politicilor
naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, fiind principala ţintă a politicilor educaţionale; este întotdeauna
evaluată social, potrivit unor criterii sociopedagogice riguroase şi vizează cunoaşterea atât a rezultatelor activităţii
instructiv-educative, cât şi a procesului educaţional;este proiectată riguros sub aspectul finalităţilor, este
instituţionalizătă, realizându-se în instituţii destinate acestei activităţi în cadrul sistemului de învăţământ; este reziliată
într-un cadru pedagogic determinat, cu metode şi mijloace de predare, învăţare şi evaluare cu funcţii pedagogice
precise;conţinutului şi temporal sub forma documentelor şcolare cu caracter oficial; este dirijată de un corp profesional
specializat, specialişti pe domenii de studiu şi persoane investite special cu facilitarea învăţării pentru o categorie de
beneficiari cu un statut complementar; este generalizată, permiţând accesul tuturor indivizilor la valorile şi experienţa
umanităţii;este organizată sub forma activităţilor instructiv-educative concrete în cadrul procesului de învăţământ.

Educaţia formală are limitele ei; ea poate induce şi efecte educative negative, nedezirabile generând disonanţe
la nivelul personalităţii. I se reproşează – centrarea pe performanţe înscrise în programe, tendinţele de memorizare
masivă a cunoştinţelor, predispunerea către rutină, subiectivismul înevaluare. Totodată, educaţia formală devine
insuficientă. „Există mai multe instituţii sau medii de educaţie care pot fi complementare sau concurenţiale şcolii, iar
aceasta nu mai poateavea pretenţia de a-şi asuma singură funcţiile educative ale societăţii. Din perspectiva principiului
educaţiei permanente, educaţia formală devine complementară celorlalte forme: nonformală şi informală.

Educatia formala, ca formă oficială, este întotdeauna evaluată social. Evaluarea realizataă în cadrul educaţiei
formale trebuie să urmărească dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare ale elevilor şi studenţilor. Este importantă prin
faptul că facilitează accesul la valorile culturii, ştiinţei, artei, literaturii şi tehnicii, la experienţa social-umană, având un
rol decisiv în formarea personalităţii umane, conform dezideratelor individuale şi sociale. Prin intermediul acestei forme
de educaţie, în timpul anilor de studii, individul este introdus progresiv în vastele domenii ale existenţei umane. Aceasta
permite asimilarea cunoştinţelor ca un sistem, oferind concomitent un cadru metodic al exersării şi dezvoltării
capacităţilor şi aptitudinilor umane.

Educaţia formală devine astfel un autentic instrument al integrării sociale.
Educaţia nonformală provine din latinescul „nonformalis” fără norme, în afara formelor organizate în mod

oficial pentru un anumit gen de activitate. Cuprinde totalitatea acţiunilor organizate în mod sistematic, dar în afara
sistemului formal al educaţiei. Tradiţional, această formă de educaţie a fost considerată în raport de complementaritate
cu educaţia formală sub raportul finalităţilor, conţinutului, şi modalităţilor concrete de realizare.

Ca şi trăsături caracteristice putem aminti: diferenţierea conţinuturilor şi a modalităţilor de lucru în funcţie de
interesele şi capacităţile participanţilor; caracter opţional, facultativ; valorifică întreaga experienţă de învăţare a
participanţilor; marea varietate şi flexibilitate a acestor situaţii educaţionale; educatorii sunt „actori discreţi, mai mult
moderatori ai acestor activităţi; evidenţiază necesitatea, rolul, modul, valorificarea influenţelor formative, educative şi a
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altor forme de organizare a realizării educaţiei, în afară şi după etapa şcolarităţii: familia, instituţiile culturale, mass -
media, instituţii şi organizaţii de copii şi tineret; aceste influenţe sunt corelate cu mediul extraşcolar în care participă
educaţii, cu modurile de petrecere a timpului liber, cu includerea lor în diferite grupuri specifice; valoarea educativă,
complementară educaţiei formale, poate avea efecte pozitive sau negative de compensare, în măsura în care aceste
instituţii conştientizează obiectivele, conţinuturile, organizarea, metodologiile lor specifice, respectă aspiraţiile
educaţilor.

Aceste  două educaţii „paralele”, chiar dacă au propriul câmp de acţiune şi funcţionalităţi diferite, îngăduie
extensiuni şi întrepătrunderi benefice, această articulare conducând la întărirea lor reciprocă şi la efientizarea
demersului educativ. Aceste două forme se sprijină şi se condiţionează reciproc. Trebuie recunoscut totuşi că, sub
aspectul succesivităţii în timp şi al consecinţelor, educaţia formală ocupă un loc privilegiat, prin necesitatea anteriorităţii
ei pentru individ şi prin puterea ei integrativă şi de sinteză. De amploarea şi profunzimea educaţiei formale depinde
calitatea coordonării şi integrării influenţelor nonformale şi informale. La un moment dat ponderea educaţiei se poate
deplasa în favoarea nonformalului şi a informalului.
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Formal şi nonformal în sistemul românesc de învăţământ contemporan

Bortă Ramona – Elena
Chiriac Monalisa

Școala Gimnazială Al. I. Cuza, Bacău

Trăim într-o societate dominată de schimbări geo-politice, familiale și culturale, în care un rol deosebit îl are
dezvoltarea durabilă a potențialului personal. Aceste transformări au determinat apariția unor noi concepte asuprea
educației. Consiliul Europei în Recomandarea din 30 aprilie 2003 susține recunoașterea meritelor activităților educative
extrașcolare și extracurriculare în evoluția intelectuală a noii generații, cu scopul de a se integra cu succes în viața
socială. Așa cum se știe, educația formală era vazută până nu demult ca unica cale de instruire a elevilor. Educația
formală se desfășoară într-un mediu instituționalizat, cuprinzând acțiunile realizate în mod programatic și conștient. În
cadrul instituțiilor de învățământ, lecția este principala formă de organizare a demersului didactic.

Cu toate acestea, în societatea contemporană suntem din ce în ce mai conștienți de faptul că o pondere la fel de
importantă în cadrul educației permanente o are și educația nonformală, prin activități extrașcolare și extracurriculare.
Acestea asigură dezvolatrea sistemelor raționale de cunoștințe, abilități și competențe, fiind un mijloc complementar de
integrare socială și de participare activă a tinerei generații la viața comunității locale. În contextul schimbărilor
complexe la nivelul familiei, din cauza globalizării se impune stimularea activării competențelor interpersonale, sociale,
cognitive și prin alte metode decât prin educația formală. Așadar, aici intervin activitățile extracurriculare care sunt ca o
verigă în lanțul educației, deoarece sunt realizate și îndrumate de școală în parteneriat cu elevi i, în afara programei și a
planului de învățământ, urmărind completarea actului didactic prin organizarea constuctivă și plăcută în timpul liber.
Activitățile extracurriculare la care pot participa elevii sunt diverse: de la cele cu conținut cultural, arti stic, tehno-
stiințific, la cele sportive, recreative sau la simple jocuri de implicare în problemele comunității.

Educația nonformală, prin specificul acțiunilor sale, se distanțează de educația formală, prin caracterul
facultativ, opțional, bazat pe voluntariat. Elevilor li se oferă o mare libertate în alegerea activităților extracurriculare,
opțiunea lor realizându-se în funcție de aptitudinile și interesele personale. Copiii devin parteneri în organizarea și
desfășurarea acțiunilor și, faptul că nu se pun note și nu se face o evaluare riguroasă, le permite punerea în valoare a
potențialului creator și le stimulează competențele sociale. Importanța acestor activități și impactul educativ asupra
elevului, sunt probleme de maximă importanță pentru fiecare școală. Ele sunt produsul creației, dinamismului și
inovației manageriale desfășurate în școală, pe acest segment. O analiză globală a programelor acestor activități, ne
conduce la ideea certă că, de fiecare dată, școala a avut în atenție cei trei factori implicați în acține:

Elevii, prin responsabilitățile asumate individual sau în grup;
Famillile, prin susținerea morală, financiară și de multe ori prin implicare directă în activități;
Școala, prin elaboarea strategiilor didactice proprii, a realizat atât cât se poate unitatea dintre factori, a finalizat

acțiunile, a obținut eventuale avize pentru deplasări sau a implicat comuniatea locală în diverse demersuri;
Oportunitățile activităților extrașcolare :

 deschiderea activității educative spre implcare și responsabilizare în viața comunității;
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 valorificarea conținutului, abilităților și competențelor dobândite în sistemul de învățământ formal în contexte
practice, bine ancorate în realitarea cotidiană;

 valorificarea potențialui creativ al elevilor prin inițierea de proiecte și asumarea de roluri;
 promovarea dialogului intercultural în vederea creșterii calității vieții comunității;
 promovarea voluntariatului și dezvoltarea conștiinței utilității sociale a tinerilor;
 permanenta actualizare a conținutului învățării și accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
 prevenirea și reducerea fenomenelor antisociale, de abandon școlar, absenteism și analfabetism;

Activitățile extracurriculare contribuie la mărirea și adâncirea orizontului de cunoaștere, dezvoltă gândirea
pozitivă și stima de sine, dezvoltă elevilor un sentiment de siguranță și de încredre în propriile forțe, contibuind
deopotrivă și la formarea armonioasă a tânărului. Copiii participă la aceste activități însuflețiți de dorința și nevoia de
cunoaștere, de a crea și de a se întâlni cu alții care au aceleași interese, formându -se astefel grupuri cu pasiuni și interese
comune. Cadrul didactic care propune activitățile extracurriculare este conștient că  au un conținut diferit față de lecțiile
clasice, adică sunt mai variate, mult mai flexibile, cu un pronunțat caracter aplicativ. Cu toate acestea, se știe că
activitățile extrașcolare se supun aceluiași scop general, acelorași principii și obiective și acelorași finalități, implicân d
la fel de multe exigență și dăruire ca și organizarea lecțiilor. Din multitudinea acestor activități ne vom opri asupra
următoarelor:

Activitățile turistice sunt activități extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot realiza sub
forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. Astfel de activități asigură un contact direct cu obiectele și fenomenele în
condiții naturale, ceea ce ușurează procesul formării reprezentărilor despre acestea și ajută copiii în cadrul activităților
organizate în școală. Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințeloe elevilor despre frumusețile
patriei, la cultivarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.  Prin excursii, elevii cunosc locul
natal unde au trăit, muncit și luptat înaintașii lor învățând astfel să-și iubească țara, cu trecutul și prezentul ei.

Serbarea școlară reprezintă o manifestere festivă, cu un program complex, prilejuită de sărbătorirea deferitelor
evenimente de însemnătate națională sau internațională, de tradițiile și obiceiurile statornice în școală sau cu ocazia
aniversării unui scriitor, pictor etc. Prin acestă activitate copilul poate să își pună în valoare adevăratele aptitudini,
adevăratul talent. Conceperea și pregătirea serbărilor implică într-o mare măsură și creativitatea elevilor. Într-un
spectacol fiind mereu nevoie de ceva nou, elevilor li se oferă posibilități diverse de a-și valorifica imaginația. În cadrul
organizării serbării copiii își îmbogățesc universul propriu, dezvoltă relații stânse de prietenie și colaborare, printr-un
proces subtil de constituire a unui colectiv ale cărui coordonate interioate determină de multe ori natura proprie a unui
grup. Apariția în spectacole, în fața publicului (părinți, colegi) le dezvoltă elevilor sentimentul de încredre în f orțele
proprii, curajul de a evolua pe scenă, spiritul de competiție.

În cadrul serbărilor școlare din ciclul primar, un loc deosebit îl ocupă dramatizarea. Indiferent de tipul său,
aceasta place copiilor, în special celor aflați la începutul școlarității, deoarece lumea fantastică a poveștilor fascinează
copiii la orice vârstă. Dramatizarea valorifică tehnicile artei dramatice(dialog, gest, mimică, pantomimică, decor etc),
prin care se urmărește în special adâncirea înțelegerii unor aspecte atudiate și fixarea lor, pe un fond afectiv intens.
Șezătoarea este una dintre cele mai complexe activități extrașcolare, care vizează în egală măsură aproape toate laturile
educației. Spectacolul complet, în care sunt valorificate tradiții și obiceiuri locale contribuie la formarea simțului și
gustului estetic, la receptarea frumosului, prin conservarea valorilor trecutului și îmbogățirea acestora cu experiența și
tradițiile prezentului.

Concursurile pe diferite teme, sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru elevi. Acestea oferă
posibilitatea copiilor să demonstreze practic ce au învățat la școală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să demonteze
jucării.

Vizionarea în colectiv a pieselor de teatru pentru copii este o altă activitate foarte îndrăgită de școlari nu numai
datorită fascinației pa care actorii, costumația o exercită asupra lor, ci și dorinței de a se afla în grupul prietenilor și
colegilor cu care să facp schimb de impresii. Alături de teatru și cinematograf, emisiunile TV contribuie clar la lărgirea
orizontului cultural și științific al elevului. Pe măsură ce cresc elevii trec de la vizionarea desenelor animate la urmărirea
unor emisiuni legate de viața plantelor sau a animalelor.

Indiferent de tipul activității extracurriculare desfășurare la nivelul școlii, rezultatele muncii celor implcați
trebuie făcute publice deoarece reprezintă cartea de vizită a instituției și , mai ales, a elevilor săi. Acestea ascund
oameni care generează idei și care modelează personalități. În școala românească contemporană au loc tot mai multe
inițiative demne a fi lăudate, care valorifică neîncetat valențele formative ale educației nonformale, însă politicile
guvernamentale stimulează aceste acțiuni doar la nivel declarativ, teoretic. Elevii noștri trebuie să dobând escă
competențe și cunoștințe care să le permită continuarea educației de-a lungul întregii vieți, ei fiind actorii principali ai
siocietății viitoare.
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Exemple de bune practici în domeniul educaţiei non-formale

Botezatu Cristina
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne
permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze!”

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de schimbările fără
precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ.Educaţia depăşeşte limitele
exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Într-o
societate determinată istoric, sistemul de educaţie se materializează printr-o educaţie de tip formal, nonformal sau
informal, incluzând toate dimensiunile (intelectuale, morale, estetice, tehnologice, fizice) implicate în cadrul acţiunilor
educaţionale organizate.

În funcţie de gradul de organizare şi de oficializare al formelor educaţiei, putem delimita trei mari categorii:
 educaţia formală (oficială);
 educaţia non-formală (extraşcolară);
 educaţia informală (spontană);

Educația formală
Această formă de educație cuprinde totalitatea activităților și a acțiunilor pedagogice desfășurate și proiectate

instituțional ( în grădinițe, școli, licee, universități, centre de perfecționare ), în cadrul sistemului de învățământ în mod
planificat și organizat. Se realizează  în cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate în timp și spațiu : planuri,
programe, manuale, cursuri.

Educația nonformală
Această formă de educație a fost definită ca : „ orice activitate educațională, intenționată și sistematică, desfășurată

de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoii individului și situațiilor speciale, în scopul
maximizării învățării și cunoașterii și minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal ”( stresul
notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor) (Kleis 1973).

Relaţia dintre educaţia formală şi educaţia nonformală este de complementaritate sub raportul
conţinutului, al formelor de organizare şi de realizare.

Educația informală
Este forma educației care se referă la experimentele zilnice care nu sunt planificate sau organizate și care conduc

către o învățare informală. Este procesul care se întinde pe toată durata vieții, prin care individul dobândește informații
își formează priceperi și deprinderi, își structurează convingerile și atitudinile, se dezvoltă prin intermediul
experiențelor cotidiene.

Acest tip de educație nu își propune realizarea unor obiective pedagogice, însă prin influnțele sale exercitate
continuu poate avea efecte educative deosebite, atât pozitive cât și negative.

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor
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 socioafectiv, pentru o cât mai
uşoară integrare socială.

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar,
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu
atitudinile caracteriale.

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.

Serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de vedere educativ
importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în atmosfera sărbătorească instalată cu
acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și
de asemenea au un rol de motivare, mai puțin semnificativ.
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Minispectacol de Crăciun oferit
vârstnicilor

la FSC Bacău

Atelier de creație
( mărțișoare), în colaborare cu

vârstnicii de la FSC Bacău

Prezentarea mărțișoarelor și a
felicitărilor realizate la FSC

Bacău

Spectacolele constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu
lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator,
valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că
apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală
importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne referim la televizor , calculator și internet, care nu fac altceva
decât să contribuie la transformarea copiilor noştri în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental ,
emoţional şi mai presus de toate, slabi dezvoltaţi intelectual.

Elevi în sala de spectacol ( teatru de păpuși) Elevi – actori în sceneta Scufița Roșie

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea este
cea care 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 dobândind însuşirea
a noi cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă
excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului
cultural .

Excursie la Casa Memorială Ion Creangă, Mănăstirea Varatec și Cetatea Neamțului

Concursurile școlare - sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii curriculare
având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, făcându-le cunoscute toate
posibilitățile pe care aceștia le au. Dacă sunt o rganizate într-o atmosferă plăcută, vor stimula spiritul de inițiativitate al
copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârșit exercițiile și va asimila mult
mai ușor toate cunoștințele.
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Micul actor – concurs de interpretare Halloween – concurs de măști

Parteneriatele - aria activităților extrașcolare poate fi extinsă prin încheierea de către școală de parteneriate cu alte
instituții (școli, muzee, instituții de cultură) și comunitatea locală.
Parteneriate :
 de caritate
 ecologice
 de voluntariat

Prieteni fără frontiere –
parteneriat cu FSC Bacău

Activităţile extraşcolare,
bine pregătite, sunt atractive la
orice vârstă. Ele stârnesc interes,
produc bucurie, facilitează
acumularea de cunoştinţe, chiar
dacă necesită un efort
suplimentar. Copiilor li se
dezvoltă spiritul practic,
operaţional, manualitatea, dând
posibilitatea fiecăruia să se afirme
conform naturii sale.
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Dezvoltarea comunicării prin activităţi educative nonformale

Botezatu Luminiţa
Şcoala Gimnazială Plopu Dărmăneşti

Educaţia , conform unei viziuni holistice,trebuie să aibă un caracter global şi să conducă  la articularea tipurilor
educaţiei (formală , nonformală şi informală).

Educaţia nonformală (latinescul „nonformalis” – fără norme, în afara formelor organizate în mod oficial pentru
un anumit gen de activitate) (Bontaş, 1998, p. 23) cuprinde totalitatea acţiunilor şi influenţelor educative structurate,
organizate şi instituţionalizate, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ (Stan, 2001).

Acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate , oferind o mai bună
posibilitate de pliere pe interesele şi posibilităţile elevilor (Cucoş, 1999, Stan, 2001). Educaţia nonformală are caracter
facultativ sau opţional ; elevii sunt implicaţi în proiectarea , organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi ; nu se pun
note, nu se face o evaluare riguroasă ; permite lărgirea  orizontului  cultural , îmbogăţirea  cunoştinţelor  din anumite
domenii , dezvoltarea unor aptitudini şi interese speciale.

Şcoala îşi propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, mai precis să-i pregătească pentu viaţă
ţinând seama mai ales de perspectivele viitorului ,nu rămâne indiferentă faţă de marea bogăţie de forme verbale pe care
se structurează comunicarea umană contemporană.Prin comunicare indivizii îşi împărtăşeşc cunoştinţele  , interesele,
atitudinile, simţămintele,  ideile. Prin comunicare spunem celor din jur cine suntem,ce vrem,pentru ce dorim un anumit
lucru şi care sunt scopurile şi mijloacele pe care le vom folosi pentru a le atinge.În funcţie de numărul participanţilor ,
comunicarea poate avea loc la unul din nivelurile: intrapersonale,interpersonale,în grupuri mici,în cadrul comunicărilor
publice.Calitatea comunicării depinde enorm de educaţia pe care un individ o primeşte,de felul în care s-a format , de
observaţiile pe care le-a făcut privind în jur . În şcoală elevii nu trebuie doar să răspundă la întrebări,ci să şi înveţe să
iniţieze o conversaţie,să-si exprime punctele de vedere , să se implice în rezolvarea de probleme,   să-şi argumenteze
ideile şi atitudinile,să exerseze convenţiile unei comunicări civilizate , să interiorizeze valoarea comunicării.De aceea
activitatea educativă trebuie să cuprindă o varietate de comunicare orală şi scrisă.Noul curriculum echilibrează cele
două forme ale comunicării.Elevii învaţă cel mai bine când sunt implicaţi în grupuri mici de conversaţie şi în sarcini
conţinute în contexte naturale şi autentice.

Educaţia o facem  şi prin   acţiuni educative care   se află în afara sistemului de învăţământ,dar care sunt
menite să atingă scopuri pedagogice identificabile.În acest sens,de mare ajutor au fost activităţile extracurriculare pe
care le-am desfăşurat pe parcursul ultimilor ani. Astfel , derulând un parteneriat educaţional cu elevii de la Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2  Comăneşti nu am urmărit numai comunicarea ci şi integrarea socială şi integrarea
funcţională, incluziunea ,valorificând diversitatea şi eliminarea barierelor de orice fel ,promovând colaborarea şi
egalitatea.Alături de aceste obiective am iniţiat alături de elevii mei şi o campanie de voluntariat . Parteneriatul în sine
s-a desfăşurat având cuprins în calendar două activităţi comune : ,,Am plecat să colindăm” unde împreună cu elevii
clasei mele am mers în vizită la unitatea şcolară menţionată  pentru un program comun de sărbători iar în a doua
activitate în care noi am fost gazde ,,Flori pentru mama” am încercat împreună să valorificăm şi potenţialul creativ al
elevilor. Aşa s-a dezvoltat între elevi corespondenţa prin texte literare,desene , fotografii,  urmărind  în mod special
comunicarea şi interacţiunea .

Serbările şcolare dedicate unor evenimente importante din viaţa de elev (1 Iunie, 8 Martie, Carnavalul fulgilor
de nea, 1Decembrie) sunt un prilej de a îmbina frumos arta cântecului cu euritmia.De altfel pe aproape întreaga
perioadă şcolară cântul şi cuvântul merg mână în mână.Virtuţile muzicale ale cuvintelor sunt puse în valoare prin
melodie iar accentele expresive ale unei linii melodice este subliniată prin îmbinarea de cuvinte.

Excursia este o altă activitate educativă nonformală în urma căreia elevii au de transmis impresii prin diferite
forme ale comunicării. După efectuarea acesteia elevii sunt stimulati  apoi motivaţi ca printr-un text liber  să-şi dea frâu
liber exprimării.Rezultatele sunt extraordinare dacă se ţine seama de nişte reguli care privesc: motivaţia elevul (textul
va fi adăugat mapei de compuneri); stabilirea un climat de încredere;deprinderea de a asculta şi pe celălalt; să nu laşi
elevul să se închidă în propriul limbaj; ajutorul învăţătorului să fie discret încât elevul să aibă senzaţia că sunt gândurile
şi ideile lui.
Zilele de naştere sunt un prilej de bucurie şi mai ales de emoţie pentru unii copii în sensul că, fiind cei mai buni prieteni
cu sărbătoritul le revine misiunea de a ţine o alocuţiune în câteva cuvinte spuse din inimă ,solemn şi care să exprime
idei cu încărcătură afectivă.

Am abordat şi această formă de comunicare pentru că, fără să ştie, sunt instruiţi să ţină un discurs, cuvânt,
toast,respectând formulele: introducere(importanţa semnificaţiei evenimentului), cuprins (expunerea de idei,
sentimente),î ncheiere(urări, felicitări).

Ziua de 1 Martie este pentru învăţătoare,dincolo de semnificaţia ei un prilej de bucurie pentru că atât ea cât şi
mămicile copiilor vor primi felicitări lucrate de copii după ce au fost instruiţi cum se realizează acestea şi ce trebuie să
comunice.

Iată câteva dintre activităţile educative pe care le-am desfăşurat şi care alături de educaţia formală şi informală
îi ajută pe elevi să comunice mai uşor , corect ,să capete curaj în a-şi exprima gândurile, sentimentele, pentru a-şi
susţine punctul de vedere.Ele sunt deci parte integrantă a procesului de învăţământ .Spiritul de observaţie, gândirea,
exprimarea se pot forma şi dezvolta în cadrul unui proces educativ de durată din care fac parte şi aceste activităţi
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educative.Exerciţiile de compoziţie, indiferent de tip , sunt chemate să contribuie efectiv la pregătirea pentru integrarea
socială , pentru împlinirea în final a personalităţii.
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Abordări psihopedagogice referitoare la formele educaţiei în
învăţământul preşcolar

Bucalău Felicia Livia
Grădinița nr.30,  Structură a Scolii Gimaziale ,,Alecu Russo’’ Bacău

Pornind de la varietatea situaţiilor de învăţare şi de la gradul diferit de intenţionalitate acţională, educaţia se
poate obiectiva în trei ipostaze: educaţia formală, educaţia nonformala şi educaţia informală.

Educaţia formală
Educaţia formală se referă la „totalitatea influentelor intenţionate şi sistematice, elaborate în cadrul unor

instituţii specializate -gradinita, scoala, universitate“ (C. Cucoş, 2006, p. 45). În sinteză,  caracteristicile sale definitorii
sunt:

- este educaţia realizată în grădiniţă sau şcoală, considerate instituţii cu rol fundamental în formarea
personalităţii (rezultă sinonimia educaţie formală-educaţie şcolară) şi prin intermediul întregului sistem /
proces de învăţământ;

- presupune un ansamblu de influenţe intenţionate, organizate, sistematice, proiectate, concepute din perspectiva
unor macrofinalităţi educaţionale cunoscute;

- reprezintă un proces intensiv (nu în sens pur cantitativ sau ca durată-10, 12, 15 ani ci prin valoarea elementelor
achiziţionate, elemente care sunt fundamentale pentru întreaga evoluţie ulterioară a personalităţii umane-
deprinderi de muncă intelectuală de bază, atitudinea faţă de învăţătură şi muncă);

- presupune prezenţa şi acţiunea unui personal special pregătit în acest sens, personalul didactic ( de unde şi
necesitatea unei pregătiri de calitate a viitorilor formatori);

- beneficiază de un cadru material special organizat, cu dotări specifice, cu conţinuturi selectate şi structurate pe
baza unor principii psihopedagogice, sintetizate în planuri, programe şi manuale şcolare;
În ciuda poziţiei sale centrale (şi, prin aceasta, privilegiate) în cadrul procesului de formare a personalităţii

umane, educaţia formală nu este lipsită de unele limite cum ar fi:
- organizarea pe bază de planuri şi programe şcolare fărîmiţează conţinutul educaţiei, îngreunînd procesul de

realizare a conexiunilor şi sintezelor interdisciplinare;
- caracterul obligatoriu, şi prin aceasta coercitiv, ce diminuează motivaţia învăţării;
- centrarea pe performanţele înscrise în programele şcolare antrenează o anumită rutină care, în baza unor soluţii

verificate, poate produce eficienţă dar care lasă, concomitent, destul de puţin loc imaginaţiei, creativităţii,
noului;

Obiectivele generale ale educaţiei formale:
1.dobândirea cunoştinţelor fundamentale în interdependenţă lor sistemica;
2.exersarea aptitudinilor şi atitudinilor umane într-un cadru metodic stimulativ, deschis, perfectibil;
3.aplicarea instrumentelor de evaluare socială la diferite niveluri şi grade de integritate preşcolară, şcolara etc.

Pregătirea copiilor sub aspect formal este elaborata în mod conştient şi eşalonat, fiind asigurată de un corp de
specialişti special pregătiţi în această direcţie. Informaţiile primite sunt selectate şi structurate cu grijă, caracterizându-
se  în principal prin rigurozitate ştiinţifică. Mediul formal permite asimilarea treptată a unor cunoştinţe şi facilitează
dezvoltarea unor capacităţi, aptitudini şi atitudini necesare pentru inserţia copilului în societate. Educaţia formală este
infuzata de exigenţele impuse de comendamentele sociale şi politice , fiind dimensionata prin politici explicite ale celor
care se afla la putere într-o anume perioadă.

Teodor Cozma(1988, p. 49) observă că „o caracteristică nu mai puţin însemnată a educaţiei formale o
constituie acţiunea de evaluare, care este administrată în forme, moduri şi etape anume stabilite, pentru a facilita
succesul formarii copiilor.“Acelaşi autor releva faptul ca „evaluarea în cadrul educaţiei formale revine cu deosebire
fiecărui cadru didactic şi instituţiei în ansamblu.“

Educaţia nonformală
Educaţia nonformală „cuprinde totalitatea influentelor educative ce se derulează în afara clasei (activităţi extra-

para-periscolare) sau prin intermediul unor activităţi opţionale sau facultative“(C. Cucoş, 2006, p. 45). Deşi, aparent,
nonformal este o negaţie logică şi lingvistică a lui formal, în planul educaţiei relaţiile dintre ele sunt de
complementaritate, în măsura în care ceea ce se realizează nonformal are un caracter mai puţin formal, oficial, coercitiv,
standardizat, algoritmizat dar, prin efecte, este puternic formativ. Dintre caracteristicile sale, menţionăm:
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 este organizată în şcoală în afara orelor de curs cu caracter obligatoriu, cât şi în alte instituţii (case de cultură,
teatre, atenee, cinematografe, case de cultură, palate sau cluburi ale copiilor, biserică) ceea ce conduce la
sinonimia educaţie nonformală-educaţie extraşcolară;

 presupune un ansamblu de influenţe intenţionate, organizate, sistematice, realizate de instituţiile mai sus
menţionate la a căror alegere şi organizare contribuie, în grade diferite, chiar beneficiarii;

 evaluarea nu este, de regulă, una naţională şi  ţine, pe de o parte, de fiecare educator sau instituţie şi, pe de altă
parte (mult mai semnificativ), de fiecare beneficiar (prin autoevaluare);

 presupune realizarea colaborării dintre şcoala şi toate celelalte instanţe educaţionale.
Obiectivele specifice educaţiei nonformale:
1.ridicarea nivelului general al educaţiei;
2.stimularea dezvoltării culturale a personalităţii umane şi a comunităţii locale;
3.extinderea proceselor de învăţare sistematică;
4.completarea cunoştinţelor în diverse domenii.

Modalităţile în care educaţia nonformală se realizează se pot particulariza în funcţie de scopul lor fundamental:
adâncire a cunoaşterii, autoeducaţie şi petrecere a timpului liber-educaţie nonformală perişcolară - realizată prin mediul
socio-cultural şi instituţiile sale (familia, şcoala, organizaţii de copii şi tineret, excursii, acţiuni social culturale, muzee,
biblioteci, biserică, mass-media); acţiunile incluse în perimetrul educaţiei nonformale se caracterizează printr-o mare
flexibilitate şi vin să întâmpine interesele individuale variate ale copiilor/ elevilor. Acest tip de educaţie a existat
dintotdeauna; elementul de noutate al acestei maniere de a educa rezidă în organizarea ei planificată. Există situaţii în
care mediul nonformal poate fi de real ajutor copiilor care au şanse mai mici să acceadă la o şcolarizare normală: săraci,
izolaţi, copii ale căror familii locuiesc în zone retrase, copii cu cerinţe educative speciale etc.( De  Landsheere, 1992, p.
566).

Atenţionând asupra pericolelor că educaţia nonformală realizată în afara instituţiilor „clasice“ să cultive
derizoriul sau o cultură minoră, „populară“ (Cucoş, 2006, p. 46), unii autori insistă pe necesitatea articulării mai
serioase a şcolii cu celelalte instituţii şi factori educativi din perspectiva valorilor culturale autentice. De o mare valoare
formativă sunt, în acest sens, emisiunile radio şi TV cu scop educativ, canalele de televiziune cu destinaţie formativă
(Animal Planet, Discovery etc.).
„Atât sub aspectul conţinutului, cât şi sub aspectul modalităţilor şi formelor de realizare a educaţiei nonformale,
raportul acesteia cu educaţia formală este unul de complementaritate“(Cozma, 1988, p. 50).
Formele educaţiei şi raporturile dintre ele

Învăţământul preşcolar actual urmăreşte o abordare holistă a copilului şi a educaţiei sale, promovând o
dezvoltare optimală , fără a lăsa loc discriminării educaţiei, constituirea unui parteneriat activ ce vizează implicarea
familiei şi a comunităţii în educaţia copilului, dezvoltarea unor politici educative de responsabilizare, precum şi
dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative educaţionale specifice vârstei.

Programa actuală pentru învăţământul preşcolar ne propune noi unităţi de învăţare care vizează simplificarea
activităţilor din perspectiva varietăţii informaţiilor abordate în cadrul fiecăreia cât şi din perspectiva organizării
acestora.

Educația formală şi nonformală au puncte comune de acţiune în sistemul organizat; facilitează şi grăbesc
progresul cunoaşterii, interiorizează valorile culturii, modelează comportamentele, au forme instituţionalizate, dar sunt
diferenţiate prin cadrul şi modalităţile de realizare a educaţiei.

Educaţia formală utilizează în beneficiul ei modalităţile educaţiei informale, ştiut fiind faptul că elevii, în
timpul liber, acumulează informaţii şi experienţe noi, acestea sunt orientate , completate şi corectate corespunzător, iar
experienţele trăite de ei sunt sintetizate şi integrate cu sprijinul educatorilor.

Corelarea şi coordonarea valențelor multiple ale celor două forme pe care le cunoaşte educaţia constituie o
misiune complexă şi destul de dificilă pentru educatori.Cele două forme ale educaţiei trebuie abordate din perspectiva
educaţiei permanente:
 educaţia nu se mai poate reduce la instruirea de tip şcolar şi instituţiile de învăţământ ar pierde dacă s-ar izola

de contextul cultural- educativ. De aceea, cadrul formal trebuie să furnizeze ocazii pentru valorificarea
informaţiilor achiziţionate în afara lui, chiar integrand o parte din conţinuturi;

 cealaltă parte, a educaţiei nonformale, trebuie să răspundă diversităţii de nevoi, de interese, de aspiraţii ale
indivizilor, să conducă la formarea unei viziuni unitare despre lume, să asigure coerenta actului educaţional.

Învăţământul va avea de îndeplinit noi finalităţi, cu aşteptări din ce în ce mai exigente din partea societăţii, dar până
la realizarea lor, complexitatea componentelor şi conceptelor fundamentale ale educaţiei solicită acea formare continuă
a educatorului, pentru a fi în pas cu cerinţele dezvoltării dinamice a postmodernismului secolului în care trăim.

Interdependenta formelor educaţiei asigura creşterea eficienţei actului educativ; educaţia formală este completată,
ghidata şi corectata de achiziţiile dobândite prin educaţia nonformala şi informala.
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Optimizarea performanţelor şcolare prin intermediul strategiilor interactive

Budău Nicoleta
Şcoala Gimnaziala,, Miron Costin’’ Bacau

In acest moment in Romania, in  locul unei şcoli care punea în centrul preocupărilor sale conţinutul
învăţământului şi învăţătorul, nesocotind cerinţele elevului, se promoveaza şcoala în care elevul este considerat
personajul  principal, şcoala care ţine seama de interesele şi trebuinţele lui specifice, permiţându-i elevului sa se
dezvolte in mod optim.

Este necesar  sa invatam elevul să treacă de la „a şti” la „a şti să facă”. Cadrul didactic  trebuie să manifeste
creativitate profesională şi să utilizeze, în manieră modernă metodele clasice, dar şi strategiile noi de provocare şi
dirijare a gândirii şi acţiunii elevilor, pentru a obţine eficienţă maximă. Elevul trebuie să fie ajutat să-şi manifeste şi să-
şi dezvolte personalitatea, fiind lăsat să se exprime, să acţioneze conform cu preocupările, înclinaţiile şi intereselor sale.

O buna promovare a metodelor moderne de instruire, si a celor  interactive, a devenit o reală necesitate. Este
important ca elevul să ajungă să se identifice cu sarcina de învăţare. Accentul nu mai cade pe cantitatea informaţiilor pe
care un elev poate s-o asimileze, ci pe valoarea informaţiei pentru acel elev.Elevul intelege ce este valoros şi mai ales
utilitatea practică a ceea ce are  aceste proprietăţi. Ei trebuie să gândească critic, creativ, constructiv.
Strategia didactică se constituie dintr-un ansamblu complex şi circular de metode, tehnici,mijloace de învăţământ şi
forme de organizare a activităţii, pe baza cărora cadrul didactic elaborează un plan de lucru cu elevii,în vederea
realizării cu eficienţă a învăţării.De asemenea,metodele constituie elementul esenţial al strategiei didactice,ele
reprezentând latura executorie,de punere în acţiune a întregului ansamblu ce caracterizează un curriculum dat.Metodele
sunt modalităţi de realizare a acţiunilor complexe ,planificate şi repetabile ,căi de soluţionare a problemelor confirmate
de experienţă.Întregul proces de învăţământ se derulează pe baza unui ansamblu de căi de instruire ,metodele facilitând
accesul spre cunoaşterea şi modelarea realităţii.Fateta polifuncţionala a metodelor este data de capacitatea lor de a
atinge concomitent mai multe obiective educative.Modul de alegere al  metodelor nu este aleatoare,ci trebuie să se
subordoneze conţinutului,procesului instructiv-educativ,particularităţilor de vârstă şi psihice ale elevilor.Succesul
aplicării unei metode de învăţare clasică sau modernă depinde de mijloacele de învăţământ,de competenţa şi de
experienţa didactică a dascălului.Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune,operatorie,deci,pe
promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii ,ale imaginaţiei,ale inteligenţei şi creativităţii.
Utilizarea metodelor interactive promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară de interacţiune psihosocială,
bazată pe sprijin reciproc, pe efort susţinut din partea tuturor elevilor. Interactivitatea presupune atât competiţia definită
drept forma motivaţională a afirmării de sine cât şi cooperarea care este o activitate orientată social , în cadrul căreia
individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun.

Aplicarea metodelor activ-interactive combina munca individuală cu munca în echipă şi în colectiv,dezvoltă
copiilor o motivaţie intrinsecă,implică întreg colectivul, elevul devine obiect şi subiect al actului de instruire şi
educare,îmbină armonios învăţarea individuală cu învăţarea socială, stabilesc relaţii de colaborare şi comunicare între
membrii unui grup.Dintre factorii ce îngreunează activitatea de grup se pot aminti opoziţia de scopuri, interese şi
obişnuinţe ale membrilor,dificultăţile de comunicare, de coordonare care cresc pe măsură ce grupurile sunt mai mari iar
dependenţa excesivă de ceilalţi poate fi favorizată de activitatea în grup.

După funcţia didactică principală, metodele şi tehnicile interactive de grup se pot clasifica astfel:
-metode şi tehnici de predare-învăţare interactivă în grup: Metoda predării/ învăţării reciproce,Metoda

mozaicului,Citirea cuprinzătoare,metoda schimbării perechii,Metoda piramidei,Învăţarea dramatizată,Conversaţia
euristică,Dezbaterea şi discuţia în grup,problematizarea de grup,jocul didactic, studiul de caz

-metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare evaluare interactivă:
Tehnica florii de nufăr, Cartonaşele luminoase, Portofoliul individual sau de grup, Lanţurile cognitive,Scheletul de
peşte,Pânza de păianjen.

-metode şi tehnici de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: Brainstorming,Metoda pălăriilor
gânditoare,Interviul de grup, Tehnica 6/ 3 /5,Explozia stelară,Caruselul,Multi-voting,Masa rotundă,Incidentul
critic,Controversa creativă,Tehnica acvariului ,Tehnica focus-grup,Patru colţuri,Metoda Frisco,Metoda Delphi.

- metode de cercetare în grup, tema sau proiectul de cercetare în grup, experimentul pe echipe, portofoliul de grup.
Alegerea unei optiuni   sau a alteia este în strânsă legătură cu personalitatea profesorului şi cu gradul de

pregătire, predispoziţia şi stilurile de învăţare ale grupului cu care se lucrează.
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Din punctul de vedere al activitatii mele didactice ,pot să afirm că ,odată cu aplicarea metodelor interactive la
clasă ,am observat din partea elevilor:concentrare mai bună asupra învăţării şi comportament indisciplinat mai
redus,motivaţie sporită pentru performanţă şi motivaţie intrinsecă pentru învăţare, capacitate sporită de a vedea o
situaţie şi din perspectiva celuilalt, încredere în sine bazată pe acceptarea de sine, competenţe sociale sporite.

In urmatoarele randuri voi prezenta  una  dintre metodele şi tehnicile interactive pe care le-am utilizat în
activitatea instructiv-educativă care a avut un impact mai deosebit asupra elevilor mei.Aceasta metoda se numeste.
Frisco.În cadrul acestei metode participanţii trebuie să interpreteze un rol specific,care să acopere o anumită dimensiune
a personalităţii,abordând o problemă din mai multe perspective. In acest fel, membrii grupului vor trebui să joace,
fiecare, pe rând,rolul conservatoristului,al exuberantului,al pesimistului şi al optimistului.Scopul acestei metode este de
a identifica problemele complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente.Metoda Frisco are la bază
brainstorming-ul regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice, spirit critic, importantă fiind stimularea
gândirii, a imaginaţiei şi a creativităţii.

Metoda are urmatoarele etape:
1. Etapa punerii problemei - profesorul sau elevii sesizează  o situaţie problemă şi o propun spre analiză.
2. Etapa in care se organizeaza colectivul colectivului - Se stabilesc rolurile : conservatorul, exuberantul,  pesimistul,
optimistul .Rolurile pot fi abordate individual sau,în cazul colectivelor numeroase acelaţi rol poate fi jucat de mai mulţi
participanţi concomitent,aceştia formânnd o echipă.
3.Etapa in care are loc dezbaterea  colectiva – fiecare interpretează rolul ales şi-şi susţine punctul de vedere în acord cu
acesta.

Atunci cand cel  care joacă rolul de conservator are sarcina de a aprecia meritele soluţiilor vechi , pronunţându-se
pentru menţinerea lor ,nu va exclude însă posibilitatea  unor eventuale îmbunătăţiri.

Cel exuberant priveşte către viitor şi emite idei aparent imposibil de aplicat în practică,asigurând astfel un cadru
imaginativ-creativ, inovator şi stimulându-i şi pe ceilalţi participanţi să privească astfel lucrurile. Se bazează pe un
fenomen de contagiune.

Cel pesimist  nu are o părere bună despre ce se discută, cenzurând ideile şi soluţiile iniţiale propuse. El relevă
aspectele nefaste ale oricăror îmbunătăţiri.

Cel optimist luminează umbra lăsată de pesimist, incurajand participanţii să privească lucrurile dintr-o
perspectivă reală, concretă şi realizabilă. El găseşte fundamentări   reliste şi posibilităţile de realizare a soluţiilor
propuse de către exuberant, stimulând participanţii să gândească pozitiv.
4.Etapa sistematizării ideilor emise şi a concluzionării asupra soluţiilor găsite.

Metoda Frisco este asemănătoarecu tehnica „Pălăriilor gânditoare” atât din punct de vedere al desfăşurării, cât şi
în ceea ce priveşte avantajele şi limitele.

Brainstorming-ul este una dintre cele mai răspândite metode în stimularea creativităţii. Un  principiu al
brainstorming-ului este cantitatea generează calitatea. Conform acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi
inedite este necesară o  productivitate creativă cât mai mare.

Este, deci, o metodă care produce un asalt de idei, o intensă activitate imaginativă. Se aplică în două variante:
-Varianta deschisă, membrii grupului comunică între ei.
-Varianta închisă,soluţiile sunt prezentate în scris.
Iată un exemplu pentru clasa I. La obiectul Matematică, cu subiectul Numărul şi cifra 2,

consolidare,adresez elevilor următoarea provocare:
La ce vă gândiţi când vedeţi cifra 2?

2
Doua maini,   doi ochi  , numar;      <     . .    >

Alta metodă pe care eu am utilizat-o cu succes la clasa  este Metoda predării/învăţării reciproce,care este o
strategie instrucţională  de învăţare a tehnicilor de studiere a unui text. Elevii sunt puşi să joace rolul profesorilor
,instruindu-şi colegii.

Aceasta metoda are urmatoarele etape:
♦ explicarea scopului şi descrierea metodei şi a celor patru strategii
♦ împărţirea rolurilor elevilor
♦ organizarea pe grupe
♦ lucrul pe text
♦ realizarea învăţării reciproce
♦ aprecieri, completări;

Explozia stelară este o metodă de stimulare a creativităţii, se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea
de probleme şi noi descoperiri.Folosind această metodă în lecţiile de istorie am observat un real câştig în ce-i priveşte
pe elevi,iar pentru mine o mare satisfacţie.

Materialul necesar pentru aplicarea metodei: o stea mare,cinci steluţe mici de culoare galbenă,cinci săgeţi
roşii,jetoane.

Etape
1. Elevii aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat.Pe steaua mare se scrie sau se desenează ideea centrală.
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2. Pe cele cinci steluţe se scrie câte o întrebare de tipul CE? CINE? UNDE? DE CE? CÂND? ,iar cinci elevi din clasă
extrag câte o întrebare, după care fiecare îşi va alege câte trei, patru colegi organizându-se astfel în cinci grupuri.
Pentru elaborarea întrebărilor grupurile cooperează.
3. La expirarea timpului, elevii revin în semicerc în jurul steluţei mari iar fiecare grup prezintă întrebările elaborate
adresându-le celorlalţi.Elevii din celelalte grupe răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări.

Se apreciază efortul acestora de a elabora întrebări corecte precum şi modul de cooperare şi interacţiune.
Metoda ciorchinelui am utilizat-o frecvent ,dar în lecţiile de Limba şi literatura română   (gramatică) a avut un

randament foarte bun.
În concluzie, pot să afirm că nu există metode bune şi metode rele ,ci ,eventual mai puţin inspirat

folosite.Aplicarea metodelor interactive i-a ajutat pe elevi să participe activ la propria performanţă,le-a permis să
analizeze diferenţele dintre ei şi colegii lor în ceea ce priveşte dezvoltarea cognitivă şi modul cum învaţă fiecare.
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Implicaţiile şi rolul educaţiei nonformale
Bunduchi Mirela

Şcoala Gimnazială Solonţ

Trăim într-o societate de tranziţie, într-o lume care se bazeazǎ pe relaţiile sociale, o lume ce constituie
fundamentul celei de mâine. Astfel, pentru a crea un climat psihologic sǎnǎtos este necesar sǎ ţinem cont de trei
elemente care îşi pun amprenta asupra fiecǎrui individ: nevoia de comunitate, de structurǎ şi de sens.

Studiile au atras atenţia asupra faptului cǎ societatea trebuie sǎ genereze individului în mod constant un
sentiment al apartenenţei la comunitate pentru a putea rezista provocǎrilor. Izolarea socialǎ este o racilǎ care nu ţine
cont de vârstǎ, poziţie socialǎ, nivelul de inteligenţǎ sau cetǎţenie, ci se manifestǎ încǎ din copilǎrie.

Datoritǎ variatelor moduri de rǎspândire din societatea contemporanǎ, această izolare socialǎ tinde sǎ devinǎ
experienţǎ colectivǎ. Ea a condus la destabilizarea sistemului şcolar românesc, datoritǎ ridicǎrii zidului de
necomunicare dintre pǎrinţi şi copii, dintre profesori şi elevi, dintre elevi, a lipsei de coerenţǎ în ceea ce priveşte
viitorul, a accentuǎrii deosebirilor dintre oameni (nu au aceleaşi interese, valori, gusturi, apare competiţia, dispar
compasiunea şi într-ajutorarea).
Întrucât rolul familiilor în educarea copiilor a scǎzut mult, acestea trebuie stimulate sǎ o facǎ şi chiar sǎ se implice mai
mult în activitǎţile şcolare.

Dascălilor le revine rolul de a crea acel sentiment al apartenenţei la grup prin conceperea unor activitǎţi
specifice, care sǎ evidenţieze atât rolul elevului, cât şi pe cel al clasei. Se poate în acest fel consimţi pe ideea cǎ fiecǎrui
elev dintr-un grup îi revine sarcina de a fi responsabil pentru ceilalţi.

Deoarece oamenii primesc influenţe educative din multiple direcţii, activitǎţile formale (instituţionalizate)
trebuie conjugate cu cele nonformale (extraşcolare) şi cu cele informale (difuze) pentru a-şi dovedi eficienţa. Chiar dacă
educaţia formalǎ este pe primul loc, cea nonformalǎ are o acţiune mai evidentǎ în momentul în care educabilii ajung la
autoeducaţie.

Conceptului de educaţia nonformalǎ i s-au atribuit în timp o serie de definiţii, dintre care reţinem cǎ ea
constituie ”ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un cadru instituţionalizat extradidactic sau/ şi
extraşcolar”21 vǎzut ca “o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal”22.

Existǎ patru opţiuni metodologice generale în ceea ce priveşte activitǎţile nonformale: centrate pe conţinuturi,
pe probleme de viaţǎ, pe conştientizare şi pe educaţia umanistǎ.
Se impune respectarea unor reguli şi principii pentru a desfǎşura activitǎţi nonformale de calitate. Acestea au ca punct
de plecare competenţele şi conţinuturile educaţiei formale şi oferǎ diverse posibilitǎţi de aplicare a cunoştinţelor
dobândite în cadrul educaţiei oficiale. Nu exclud efortul elevilor şi sunt atractive datoritǎ formelor lor variate (cercuri de
lecturǎ, sportive, cultural-ştiinţifice, întâlniri cu scriitori, cluburi de ştiinţǎ, serbǎri şcolare, drumeţii, excursii, tabere,
expediţii, concursuri, vizionǎri de spectacole, vizite la muzee, biblioteci etc.). De regulǎ, activitǎţile au loc în şcoalǎ şi
sunt constituite din cercuri  pe discipline cu caracter tematic sau pluridisciplinar, competiţii cultural-sportive, sesiuni de
comunicǎri ştiinţifice, comemorǎri sau festivitǎţi, olimpiade etc. Au caracter formativ-educativ, sunt facultative sau
opţionale, cunosc modalitǎţi diferite de finanţare, nu presupun acordarea de note şi evaluarea riguroasǎ, promoveazǎ
munca în echipǎ, presupun un demers cross-trans-interdisciplinar, sunt dirijate de personal specializat, aflat în strânsǎ
legǎturǎ cu pǎrinţii, elevii, organizaţiile socio-culturale sau politice. Conţinutul este organizat pe arii de interes, nu pe
ani de studiu sau pe discipline academice.

Valenţele educative ale activitǎţilor nonformale reliefeazǎ relaţia mai destinsǎ, mai apropiatǎ dintre educator şi
educat. Deşi profesorul conduce întregul demers didactic nu îşi impune punctual de vedere, cel mult sugereazǎ,
coopereazǎ şi îi sprijinǎ pe elevi sǎ devinǎ buni organizatori ai propriei activitǎţi. În centru se aflǎ educabilul, în plan

21 S. Cristea, Dicţionar de pedagogie, Chişinǎu, Ed. Litera Educaţional, 2002, p.119.
22 G. Vǎideanu, Educaţia la frontiera dintre milenii, Bucureşti, Ed. Politicǎ, 1988, p.232.
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secund rǎmânând dascălul, tocmai pentru ca elevul sǎ îşi poatǎ valorifica abilitǎţile organizatorice, de cooperare, de
colaborare, de asumare a responsabilitǎţii. Strategiile  didactice diversificate oferǎ elevului şansa de a acumula
experienţe de viaţǎ prin contactul nemijlocit cu oamenii, cu fenomenele de culturǎ materialǎ şi spiritual, transformăndu-
se astfel în participant activ la propria învǎţare.

Pentru  trezirea interesului şcolarilor pentru cunoaştere şi dezvoltarea unor trǎiri emoţionale originale,
activitǎţile nonformale trebuie sǎ ţinǎ cont de interesele, înclinaţiile, preocupǎrile, preferinţele elevilor.

În vederea a stimulării  dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale, activitǎţile nonformale, ca şi
cele formale, se adapteazǎ cerinţelor individuale ale elevilor şi potenţialului acestora.

Şcoala actuală nu poate trece peste experienţele acumulate de elevi în cadrul acestor activitǎţi. Ca şi educaţia
formalǎ, cea nonformalǎ urmǎreşte formarea unor comportamente propice învǎţǎrii continue, chiar şi prin mijloace
proprii, achiziţionarea unui volum de cunoştinţe şi transferarea lui în diverse domenii ale cunoaşterii, dezvoltarea
gândirii de tip critic, multiplicarea experienţelor pozitive.

În prezent se constată o tendinţǎ de apropiere între educaţia formalǎ şi cea nonformalǎ: prima tinde sǎ devinǎ
tot mai flexibilǎ, mai adaptatǎ nevoilor şi motivaţiilor specifice acestora, în vreme ce a doua se organizeazǎ din ce în ce
mai riguros, urmǎreşte o cât mai explicatǎ recunoaştere publicǎ, foloseşte metode probate şi recunoscute de specialişti,
urmǎreşte asigurarea unei anumite calitǎţi.
În concluzie, educaţia nonformalǎ îşi are rolul ei, sprijinind eforturile celor care doresc sporirea coerenţei procesului
instrutiv-educativ.

Rolul activităţilor nonformale în şcoală

Butuc Lenuța-Liliana
Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Buhuși

Educația nonformală a fost definită de către J. Kleis drept ,,orice activitate educațională , intenționată și sistematică
, desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale
, în scopul maximizării învățării și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul
formal(stresul notării în catalog , disciplina impusă , efectuarea temelor).Ea vine în sprijinul celor care doresc sporirea
coerenței procesului instructiv-educativ.”Raportul dintre educația nonformală și cea formală este unul de
complementaritate , atât sub aspectul conținutului , cât și în ceea ce privește formele și modul de realizare.

Formele cel mai des întâlnite ale educației nonformale sunt: cercuri pe discipline , interdisciplinare sau tematice ,
ansambluri sportive , artistice , concursuri școlare , olimpiade , competiții .Vizitele la muzee , excursiile , vizionările de
spectacole , serbările sunt alte activități nonformale desfășurate cu elevii.

Prin activitățile nonformale se lărgește și se completează orizontul de cultură , îmbogățind cunoștințele din anumite
domenii , se asigură cadrul de exersare și de cultivare a diferitelor înclinații , aptitudini și capacități de manifestare a
talentelor , se facilitează munca în echipă . Elevii își pot valorifica calitățile organizatorice , de cooperare , de colaborare
, de asumare a responsabilității având în vedere că aceștia sunt implicați în proiectarea , organizarea și desfășurarea
acestor activități .De asemenea , școlarii au posibilitatea de a acumula noi experiențe prin contactul pe care îl stabilesc
cu alți oameni , cu fenomenele de cultură materială și spirituală.

Activitățile nonformale prezintă avantajul că se desfășoară într-o atmosferă relaxantă , de voluntariat , participanții
fiind interesați de subiectele dezbătute și implicați în activitățile practice realizate. Evaluarea activităților desfășurate în
cadrul educației nonformale este ,,facultativă” , neformalizată , cu accente psihologice , prioritar stimulative , fără note
sau calificative oficiale.Elevii sunt îndrumați să dobândească o gândire independentă , nedeterminată de grup , toleranță
față de ideile noi , capacitatea de a descoperi probleme noi și de a găsi modul de rezolvare a lor și posibilitatea de a
critica constructiv.

În vederea creșterii interesului școlarilor pentru cunoaștere și a dezvoltării unor trăiri emoționale autentice ,
activitățile nonformale trebuie să țină cont de interesele, înclinațiile, preocupările, preferințele lor . Acestea trebuie să se
adapteze cerințelor și potențialului elevilor.

Nu putem nega valențele psihologice ale activităților nonformale : individul se adaptează mai ușor cerințelor
ulterioare ale societății , își formează comportamente propice învățării continue , chiar și prin mijloace proprii , își
dezvoltă gândirea critică , învață să promoveze experiențele pozitive.

Putem aprecia că activitățile nonformale pot fi diverse, multiculturale, formative, stimulative, distractive ,
neconvenționale, interactive, participative, voluntare , opționale , sustenabile , flexibile , atractive , aplicabile ,
accesibile, ajustabile, inovatoare, creative, dinamice, pozitive. La nivelul școlilor acestea permit realizarea de
parteneriate  cu alte instituții sau organizații .

În concluzie, cuvintele Mariei Montessori ( ,,Descoperirea copilului” ) pot rezuma cele prezentate : ,,Să nu-i
educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi . Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite
să știm cum va fi lumea lor . Atunci să-i învățăm să se adapteze.”

Bibliografie:
S. Cristea , ,,Dicționar de pedagogie” , Chișinău , Ed.Litera Educațional ,2002
G. Văideanu , ,,Educația la frontiera dintre milenii” ,București ,Ed.Politică ,1988
C. Cocoș , ,,Pedagogie” , Iași , Ed. Polirom , 2006
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Teatrul în educaţie

Butnaru Carmen Elena
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Bacău

Principiul educaţiei permanente subliniază „importanţa cuprinderii în procesul educativ a integralităţii
individului şi a tuturor formelor de educaţie”.23 Este bine cunoscut faptul că, învăţarea poate fi eficientă şi rapidă, mai
ales, atunci când este participativă şi distractivă.

Conform lui Michael Cole şi Silvya Scribner, citaţi de Borde K.(1980) educaţia nonformală  „este procesul
prin care individul învăţă cele mai multe lucruri de-a lungul vieţii. Trebuie înţeles faptul  că învăţarea reprezintă o
combinaţie între  suflet, minte şi trup, acestea formând un tot unitar şi dezvoltându-se împreună.”24

În lumea metodelor alternative de educaţie teatrul  ocupă un loc de mare cinste.
Ce fel de copii dorim să creştem în şcoli? Copii care ştiu să comunice, să asculte şi să răspundă, conştienţi de valoarea
mesajului lor şi  de sensul profund al întrebărilor lor.

Teatrul în educaţie dezvoltă participarea elevilor la construcţia unei societăţi sănătoase, are forţa de a aduna
oamenii într-o comunitate de idei, de a-i face să împărtăşească poveşti de viaţă care pot devenii mărturii existenţiale.
Teatrul poate construi, în şcoală, o colectivitate de elevi care învaţă uniţi, care învaţă ca doar împreună produc
schimbări.

Spectacolele de teatru, ca şi activităţi extracurriculare, le formează elevilor capacitatea de percepere, observare,
înţelegere şi explorare a simţului abstractizării.  Ele susţin achiziţionarea unor noţiuni de socializare, dar mai ales, ajută
elevii să conştientizeze propria capacitate de a acţiona asupra realului.  Prin participarea la un spectacol de teatru, prin
interpretarea unui rol, copilul îşi surprinde colegii, părinţii, dar mai ales pe sine însuşi.  El se poate juca, dar nu
asemenea adulţilor, ci într-un univers adaptat capacităţilor sale de înţelegere şi memorare.  Astfel, copilul va căpăta
stăpânire de sine, necesară în procesul de construcţie a personalităţii, iar spectacolele de teatru devin pentru copil o
formă veritabilă de educaţie.  Prin intermediul asumării existenţei altor personaje , copii pot ajunge la întrebarea cheie:
Cine sunt eu? şi poate la una chiar mai importantă: Cine vreau sa fiu?

Teatrul îi apropie, prin joc şi imaginaţie, de o învăţare personalizată.
Teatrul educă prin „oferirea  unui unui câmp de acţiune şi de afirmare a personalităţii, iar copilul are satisfacţia

exprimării conduitelor achiziţionate şi a vieţii social-afective.”25

Teatrul contribuie la stimularea fanteziei copiilor, care, alături de cunoştinţele dobândite, îi va ajuta, ca adulţi,
să-şi împlinească visele, idealurile şi proiectele, indiferent dacă domeniul de activitate va fii ştiinţa, tehnica sau arta.

Avantajele educaţiei prin teatru vizează trei aspecte ale personalităţii elevilor: social, individual şi lingvistic.
Ea urmăreşte a transforma elevul nu neapărat într-un mic actor, ci într-un bun spectator, insuflându-i dragoste pentru
scenă, pentru ceea ce se întâmplă în spatele scenei, respectul pentru actor, dragostea pentru teatru.

Cultura reprezintă un factor important, contribuind la dezvoltarea societăţii şi a personalităţii umane, de aceea
educaţia pentru cultură trebuie să fie în centrul preocupărilor societăţii româneşti actuale. Cunoştinţele culturale sunt
esenţiale pentru dezvoltarea generală a unui tânăr.

Conform dramaturgului  Arthur Miller, orele de teatru au menirea de a-i provoca pe copii, de a le creşte
dorinţa de cunoaştere şi autocunoaştere, de a le oferi emoţii, multă voie, zâmbete, bucurie şi mulţi prieteni.

Urmărind modelarea caracterului copilului, teatrul în educaţie are următoarele obiective:
 dezvoltă încrederea şi stima de sine;
 depistarea şi corectarea problemelor de dicţie;
 încurajează munca în echipă;
 cultivarea unei atmosfere de respect;
 promovează aptitudini de comunicare pozitive;
 sporeşte capacitatea de gândire;
 stimulează compasiunea;
 trezeşte creativitatea;
Teatrul este util în dezvoltarea compasiunii, încurajarea copiilor să fie conştienţi de lumea din jurul lor, să fie

toleranţi  faţă de culturi şi personalităţi diferite. În concluzie, teatrul ajută la dezvoltarea abilităţilor de învăţare,
constituind o bază temeinică pentru perioada şcolii. Teatrul îi stimulează intelectual pe copii!

23 R.H. Dave,(1991), Fundamentele educaţiei permanente, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
24 Klein, Borde,(1980), Teatrul de păpuşi, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

25 Amanda Swan (2008), The Value of Theatre Education, Columbia University, New  York, p. 12.
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Nonformal prin derularea proiectului internaţional Comenius
„Water brings life, life needs water”

Norina-Daniela Bulai
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga’’, Bacău

Noile educaţii au apărut ca urmare conştientizării omenirii cu problemele globale şi ale necesităţii
transformării educaţiei tradiţionale sub aspectul  modalităţilor de realizare şât şi prin conţinuturi. Deoarece    una din
problematicile lumii contemporane o reprezintă deteriorarea mediului înconjurător, una din soluţiile educative sau una
din noile educaţii este educaţia ecologică.

Un prim pas in respectarea dreptului la un mediu sănătos ar fi conştientizarea cetăţenilor de necesitatea
ocrotirii si protecţiei mediului ca un „bun” moştenit ce trebuie transmis nealterat generaţiilor viitoare. Degradarea
mediului aduce după sine încălcarea de către generaţia actuala a dreptului la un mediu sănătos al generaţiilor viitoare.

Educaţia pentru protecţia mediului începe încă de la gradiniţă si poate continua pe tot parcursul vieţii. Se ştie că
educaţia este eficientă dacă se realizează permanent.

Iată cum elevii şi cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale ,,Nicolae Iorga’’, Bacău au fost implicati într-un
proiect de mediu internaţional Comenius.

Titlul proiectului : WATER BRING LIFE, LIFE NEEDS WATER (,, Apa aduce viaţa, viaţa are nevoie de
apă’’)

Durata de desfăşurare : 3 ani (2005-2008)
Ţări partenere-oraşe : Germania – Neuburg an der Donau

Cehia – Brno
Polonia – Laziska Gorne
Italia – Fidenza
Romania – Bacău

Iniţiatori: Şcoala  Gimnazială ,,Nicolae Iorga’’ :
prof. Mariana Umbrărescu
prof. înv. primar Norina-Daniela Bulai

Conţinutul proiectului :
Proiectul are ca subiect apa, drept principala componentă a mediului. În primul an de proiect ne-am ocupat de

modul cum se utilizează apa în fiecare zi, consumul de apă menajeră, rezervele de apă şi influenţa apei asupra vieţii.Al
doilea an de proiect a fost rezervat experimentelor pe teren: determinarea biotopilor acvatici, caracteristicile lor pentru
fiecare ţară participantă, factorii economici care acţionează asupra ecosistemelor acvatice. Anul trei de proiect (2007-
2008) a fost o continuare a activităţilor din anii anteriori, lucrând în parteneriat cu celelalte patru ţări, ocupându-ne de
problema poluării şi economisirea apei, depistarea problemelor din oraşele noastre.

Pe lângă subiectele de mediu au fost atinse şi alte scopuri importante cum ar fi depăşirea barierelor ligvistice,
datorită folosirii limbii engleze ca limba de comunicare, faptul că am ajuns sa cunoaştem alte culturi, si îmbunătăţirea
modului de utilizare a noilor tehnologii. Metodele folosite, cum ar fi lucrul in echipă, orele deschise, activităţile de
experimentare, implicarea autorităţilor locale, relaţiile stabilite intre parteneri au facut din proiect un preţios instrument
de dezvoltare profesională atât pentru cadrele didactice cât şi pentru elevi.

Obiectivele proiectului :
Sensibilizarea elevilor, profesorilor, comunităţii din fiecare ţară participantă la problemele ecologice;
Recunoaşterea influenţei apei asupra calităţii vieţii, asupra omului şi a celorlalte vieţuitoare, compararea

rezultatelor obţinute prin cercetare cu celelalte ţări partenere;
Recunoaşterea unor probleme cum ar fi poluarea, inundaţiilor, seceta ca fiind tipice şi comune pentru ţările

noastre, precum şi găsirea de soluţii;
Aprecierea identităţii naţionale şi a culturii celorlalte popoare, prin conştientizarea asemănărilor şi deosebirilor

culturale dintre ţările participante;
Crearea unui climat de relaţionare în cadrul şcolilor partenere şi oferirea şanselor profesorilor şi elevilor

implicaţi de a realiza căi de comunicare directă prin intermediul întâlnirilor de proiect şi al internetului;
Îmbunătăţirea cunoştinţelor de engleză, ca limbă de comunicare şi depăşirea barierelor lingvistice în relaţiile

interpersonale;
Rezultatele proiectului :

 CD-ROM
 Casetă video/DVD
 Documentare fotografică în cadrul studiului inundaţiilor, secetei, poluării apelor
 Interviuri scrise cu supravieţuitori ai inundaţiilor, secetei

Evaluare şi monitorizare :
In decursul derulării proiectului întreaga echipă de parteneri a monitorizat şi evaluat impactul şi progresul

proiectului. S-a pus accent realizarea  obiectivelor proiectului, desfăşurarea activităţilor propuse prin implicarea unui
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numar cât mai mare de elevi şi cadre didactice, realizarea comună a produselor finale, sensibilizarea comunităţii cu
problemele de mediu.

Informaţiile despre scopurile proiectului şi realizarea lor au fost diseminate în cadrul fiecărei şcoli partenere,
în cadrul consiliilor profesorale, activităţilor cu părinţii elevilor, consiliior profesorale.

Ca forme de evaluare la nivel de parteneriat şi la nivel de instituţie s-au folosit : sondaje, observaţii, participare
la ore, întâlniri de lucru, chestionare,  discuţii în timpul vizitelor de proiect din Germania şi România, observarea
elevilor la lucru în timpul activităţilor şi evaluarea competenţelor lor prin teste.

Profesorii au observat că motivaţia şi curiozitatea elevilor în ceea ce priveşte alte ţări  europene a crescut, că
relaţiile interpersonale între elevi, între profesori şi elevi s-au îmbunătăţit, că au crescut competenţele lingvistice mai
ales legate de chestiuni ştiinţifice, că s-a creat o nouă atitudine de atenţie către problemele mediului, legate de apă, şi că
autorităţile locale au cooperat activ cu şcolile.

Impactul asupra elevilor :
Elevii care au făcut parte din echipa proiectului au reuşit să-şi îmbunătăţească cunoştinţele de limbă engleză, să

facă diverse cercetări despre apă, să tragă concluzii, să găsească diverse soluţii, au reuşit să devină mai sociabili, să
lucreze în echipă, să cunoască din culturile şi sistemele de educaţie din ţările partenere şi să facă o comparaţie obiectivă.

Impactul asupra cadrelor didactice :
Cadrele didactice care au lucrat la proiect şi-au perfecţionat cunoştinţele de limbă engleză, au stabilit relaţii

sociale, culturale, educaţionale cu ceilalţi parteneri, şi-au însuşit din unele   metode, procede, forme de activitate
specifice învăţământului ţărilor partenere pe care le-au putut aplica la lecţii, şi-au dezvoltat experienţa profesională, au
demonstrat în mobilităţi seriozitate şi profesionalism .

Impactul asupra şcolii :

Creşterea prestigiului şcolii   pentru impactul pe care l-a avut proiectul prin activităţile desfăşurate, relaţionarea
mai bună între profesori, sprijin permanent din partea direcţiunii şcolii şi implicarea directă la activităţile realizate.

Impactul asupra comunităţii :
Creşterea imaginii şi a prestigiului şcolii în rândul comunităţii locale, Prefectura Agenţia pentru Protecţia

Mediului, prin acordarea de diplome şi participarea directă a reprezentanţilor acestor instituţii la activităţile desfăşurate.
, Primăria Bacău. Impactul pozitiv pe care l-a avut proiectul asupra colectivului de părinţi al şcolii, motivarea elevilor
de a relaţiona cu elevi din alte ţări, creşterea imaginii cadrelor didactice, a şcolii în general  prin realizarea unei
publicităţi pozitive a proiectului.

Diseminarea şi folosirea rezultatelor :
 Diseminare  orală în cadrul consiliilor profesorale, lectoratele cu părinţii, în cadrul ISJ Bacău;
 Prezentări power-point in cadrul simozionului internaţional de la Oneşti, la Gala proiectelor europene

organizată de ISJ, la Prefectură cu ocaziei Zilei Mediului, la consiliile profesorale;
 Realizarea unui colţ Comenius în şcoală ce cupride o expoziţie a produselor comune;
 Apariţia proiectului în pliantul şcolii;
 Diseminarea proiectului pe site-ul comunităţii învăţătorilor;
 Realizarea de CD-uri. DVD-uri cu fotografii şi filme din activităţile realizate la şcoală şi în mobilităţi;

Produsele finale pot fi folosite de către profesori şi elevi în cadrul orelor de biologie, geografie, când elevii
învaţă despre protejarea mediului înconjurător, despre importanţa apei, dar şi calamităţile pe care le poate provoca apa.
Se pot folosi ca aplicaţii practice la ore, iar CD-urile, DVD-urile cu fotografii şi filme pot fi mijloace de învăţământ în
cadrul lecţiilor.

Concluzii :Proiectul internaţional Comenius ,,Water brings life, life needs water’’ ne-a demonstrat tuturor că
implicarea în educaţia ecologică este o necesitate a lumii contemporane, că se pot găsi soluţii pentru economisirea apei,
pentru păstrarea unei ape curate, nepoluate. Am constatat că problema poluării apei este valabilă indiferent de ţara unde
trăim şi că împreună putem găsi anumite rezolvări la nivelul comunităţii pentru a putea trăi într-un mediu curat şi
sănătos.
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Matematica și rezolvitorii de probleme
Viorel Carp

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian”-Moinești

Tema aleasă se dorește a fi o pledoarie pentru matematică deoarece se aud tot mai des voci care spun: „Ce atâta
matematică! Sunt prea multe ore în programă!”

De unde apar? Uneori din mediul școlar, dar cel mai adesea din cel familial:
Părinţi, bunici, prieteni de familie sau colegi de serviciu ai părinţilor se chinuie uneori să ajute un şcolar să rezolve

o problemă. Zbârnâie telefoane, firul explicaţiilor se pierde şi atunci  nervozitatea creşte, iar copilul merge la şcoală cu
problema nerezolvată (,,… să ţi-o rezolve învăţătorul/toarea, dacă a dat aşa o problemă grea!”)
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Pledez pentru matematică, pentru valențele ei formative. În învățământul modern, matematica nu înseamnă a
transmite o ştiinţă gata făcută, ci a-l face pe elev să dobândească un mod de a gândi. Obiectul din orar nu are ca scop
construirea unei matematici pentru posibili matematicieni ci, într-o şcoală a şcolarilor, elevul trebuie să devină un
participant activ în procesul propriei educaţii.

„Intrarea în țara cunoașterii se face pe podul matematicii...” afirmă profesorul universitar Ștefan Bârsănescu, pe
bună dreptate, deoarece înainte de a învăța să citească, copilul știe să numere, să socotească, recunoaște forme plane și
spațiale, scrie/desenează simboluri matematice. Acestea sunt primele abilități, dar și primele succese cucerite de elevi,
primele satisfacții care pun aripi micilor școlari să zboare spre universul cunoașterii. Matematica are multiple și
deosebite valențe formative și influențează, prin inducție pozitivă și translație, învățarea în alte domenii. În cultura
generală matematica are un rol bine determinat, iar în cea de specialitate și-a sporit considerabil ponderea pătrunzând în
domenii care la prima vedere n-ar avea nicio legătură cu matematica.  La orice nivel de cultură ne-am referi, omul
trebuie să fie conștient de ceea ce înseamnă gândire matematică, să aibă o experiență autentică, personală în acest
domeniu. Drumul în matematică nu se termină niciodată pentru că fiecare problemă rezolvată deschide drum spre
rezolvarea alteia. O problemă este o etapă care depășită este o reușită și în același timp devine a trecutului - este utilă,
dar pentru continuarea drumului luăm atât cât e necesar!

Astfel, matematica este în același timp și un proces, și un rezultat:
-Este un proces viu, gradat, nuanțat, complex afectiv ce trezește o gamă variată de sentimente care reflectă pe rând
curiozitate, ambiție, îndoială, speranță, entuziasm și descurajare, un proces care implică o gândire vie, bogată,
complexă, plină de coduri dar și dibuiri, plurivalentă și concentrată în același timp.
-Este rezultat pentru că matematica constituie un instrument de lucru în domenii diferite, iar prin aspectele afective
îmbogățește psihicul uman.

În cotidian, omul este permanent un rezolvitor de probleme, el trebuie să depășească obstacole cognitive în
relațiile cu lumea, iar asumarea sarcinii de a depăși obstacolul, ca și demersurile cognitive și tehnice intreprinse în acest
scop, conturează domeniul rezolvării problemelor. Formarea unor deprinderi de învățare prin cercetare – descoperire și
efort intelectual propriu este specifică activității de rezolvare a problemelor, iar „a ști” să rezolvi probleme este o
deprindere care se educă, se dezvoltă în procesul instuctiv-educativ. Dacă pentru a învăța înotul copilul „este aruncat” în
apă, pentru a învăța să rezolve probleme, elevul trebuie antrenat să efectueze probleme ceea ce presupune implicarea
efortului personal conștient – condiție obligatorie pentru cel care învață!

George Polya, care a stăruit cu strălucire asupra matematicii, afirmă: „Prima și cea mai importantă îndatorire a
școlii în predarea matematicii este de a acorda atenția cuvenită  metodologiei rezolvării problemelor...., iar a rezolva o
problemă înseamnă a găsi o ieșire dintr-o dificultate, înseamnă a găsi o cale de a ocoli un obstacol, de a atinge un
obiectiv care nu este ușor accesibil.”

Având un caracter specific, rezolvarea de probleme aritmetice constituie sarcina cea mai dificilă, dar și cea mai
frumoasă și mai bogată în valențe formative prin care se dezvoltă funcțiile gândirii. La capacitatea de a rezolva
probleme se ajunge printr-un efort susținut, o muncă bine organizată, planificată riguros pe etape succesive.

Etapa I: învățătorul urmărește formarea competențelor necesare – asimilarea operațiilor, a unor reguli
matematice, a algoritmilor. Cunoașterea și recunoașterea algoritmilor, stăpânirea lor facilitează munca elevului și
contribuie la dezvoltarea capacității de a înțelege  relațiile aritmetice, condiționează ordinea acestor relații, stimulează
generalizarea procedeelor operative. Între algoritmi și activitatea de rezolvare a problemelor nu este un sens unic
deoarece problemele, pe lângă caracterul lor specific de activitate de sinteză au și funcția de a forma și perfecționa
algoritmii, cele două activități se suprapun și se completează. O situație pe care elevul trebuie s-o depășească este
limbajul matematic, de unde reiese o altă sarcină importantă a învățătorului-să-i învețe pe copii să „traducă” textul unei
probleme în limbajul operațiilor aritmetice.

Etapa a II-a : formarea capacității de a analiza și înțelege datele problemei, de a sesiza condiția ei și de a orienta
logic șirul de judecăți către întrebarea problemei. Activitatea  de rezolvare se desfășoară în maniere specifice în funcție
de dificultățile pe care le ridică fiecare problemă, de experiența elevilor, de nivelul lor de pregătire și nu în ultimul rând,
de calitățile profesionale ale învățătorului. „...învățătorul adevărat...are rolul de călăuză a activității celui care învață,
astfel încât acesta să resimtă farmecul, atracția specifică acestei activități

Etapa a III-a: Rezolvarea problemelor: “... reprezintă o activitate de profunzime, cu caracter de analiză şi sinteză
superioară. Ea îmbină eforturile mintale de înţelegere a celor învăţate şi aplicare a algoritmilor cu structurile conduitei
creative, inventative, totul pe fondul stăpânirii unui set de cunoştinţe matematice solide (noţiuni, definiţii, reguli, tehnici
de calcul), precum şi deprinderi de aplicare a acestora”( Paul Popescu Neveanu).

Rezolvarea unei probleme de matematică presupune ca din datele cunoscute să deducem data necunoscută, care
se află în relaţii neexprimate în textul problemei şi care trebuie descoperită. În esenţă, rezolvarea unei probleme constă
în dezvăluirea implicaţiilor ascunse în care se găseşte necunoscuta faţă de datele cunoscute. Practic, în rezolvarea
problemei intervine organizarea raţionamentului matematic, a suitei de judecăţi, care conduce la descoperirea soluţiei.
Procesul rezolvării unei probleme se prezintă ca o activitate mentală de educare, în cursul căreia, în baza datelor
problemei, sunt emise diferite ipoteze care sunt supuse pe rând, verificării. În procesul de reorganizare succesivă a
datelor, de elaborare a unor noi formulări ale problemei, de foarte mare importanţă este găsirea ideii centrale a
principiului rezolvării. Apariţia ideii conducătoare constituie momentul de încheiere a fazei de tensiune, a căutării unui
moment de destindere care marchează satisfacţia descoperirii. Un aspect deosebit de important este faptul că elevul
trebuie să fie capabil să depisteze problematicul, să pună şi să formuleze probleme şi apoi să ştie să caute drumul spre
soluţie. Prima situație problematică cu care se confruntă copilul este însăși înțelegerea noțiunii de problemă matematică.
Deci, trebuie învățat să-și răspundă corect și conștient la întrebarea „Ce este o problemă?” și să decodeze limbajul ei
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matematic. Problema aritmetică cu care se întâlnește școlarul este formată din temă, valori numerice -date, relații,
întrebări, unite într-un mod anume, specific. În vocabularul lui este prezent cuvântul problemă, iar răspunsul la
întrebarea enunțată poate surprinzător: „Este o istorioară.”;  „o întâmplare”; „un text scurt cu exerciții”; „o povestire
scurtă cu operații”; „o scenetă”... Aceste răspunsuri date de micii școlari pot constitui premise ale înțelegerii noțiunii și
variante de lucru în clasă, la ora de matematică.

Rezolvitorii de probleme sunt elevi care:
-învață prin descoperire și problematizare, consolidând priceperi și deprinderi de a aplica;
-sunt în permanent proces de căutare a celor mai potrivite procedee menite să restrângă zona căutării până la găsirea
soluției (calea cea mai simplă) care, odată însușite, se transferă sub forma strategiilor euristico -algoritmice în rezolvarea
de probleme înrudite;
-își antrenează și dezvoltă în cel mai înalt grad capacitățile intelectuale, conform particularită ților psihologice și de
vârstă;
-își dezvoltă atitudinea de cooperare și, în același timp, îndrăgesc competiția;
-știu să înlocuiască aplicarea mecanică a unor algoritmi cu elaborarea și folosirea unor strategii specifice;
- caută soluții în experiența de viață proprie pentru rezolvare unor probleme ivite în cotidian sau în alte domenii ale
vieții școlare.

Rezolvitorul de probleme este un explorator, un investigator:
-identifică și definește o problemă;
-construiește un plan simplu de abordare a ei de la ceea ce știe deja;
-continuă cu relaționarea cu alte cunoștințe, apoi cu demersuri de investigare, căutând noi informații;
-discută, analizează, explică rezultatele obținute.
Pentru realizarea acestor „obiective” elevii clasei sunt antrenați să rezolve probleme în orele de matematică, cele

opționale dar și ca muncă independentă. Participă activ la concursurile de matematică organizate în școală și în afara ei:
Evaluare în educație, Fii inteligent la matematică, Speranțe, Concursul rezolvitorilor organizat de Revista de
matematică Alpha, propun probleme pentru revista menționată cu care colaborăm încă din 2006. Lucrăm împreună,
învățător și elevi, sub motoul „Vreau, îmi place, trebuie să muncesc din trebuința de a deveni OM!”

Concluzie: Rezolvarea de probleme este o excelentă „școală” de formare a gândirii în etape care ordonează, care
dezvoltă spiritul metodic de desprindere a faptelor date din experiență și intuiție de cele care decurg logic din ele.
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Educaţia formală şi educaţia nonformală

Ionela Cengher
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti

„Formele generale ale educaţiei reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice desfăşurate,
succesiv sau simultan, în cadrul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane.

Clasificarea formelor educaţiei angajează două categorii de criterii:
a) criteriul proiectării: educaţie instituţională/ cu obiective specifice  instituţionalizate (educaţie formală-

nonformală); educaţie noninstituţională/ realizată implicit, fără obiective specifice instituţionalizate (educaţie
informală);

b) criteriul organizării: educaţie realizată pe baza unor acţiuni explicite şi influenţe implicite (educaţia
formală-nonformală); educaţie realizată doar pe baza unor influenţe implicite (educaţia informală).
Educaţia formală reprezintă ansamblul acţiunilor (şi al influenţelor) pedagogice proiectate instituţional prin

structuri organizate sistemic, pe niveluri şi trepte de studii (şcoli, universităţi, centre de perfecţionare etc.) în cadrul unui
proces de instruire realizat cu maximum de rigurozitate în timp şi spaţiu (plan, programe, manuale, cursuri, materiale de
învăţare etc.).

Educaţia formală este organizată instituţional în cadrul sistemului de învăţământ, sub îndrumarea cadrelor
didactice de specialitate, care asigură dirijarea conştientă a raporturilor funcţional-structurale dintre educator şi educat
realizate într-un context metodologic de predare-învăţare-evaluare, favorabil reuşitei pedagogice.

Educaţia formală dezvoltă următoarele obiective generale, multiplicabile în conţinuturi specifice, operabile la
nivel moral-intelectual-tehnologic-estetic-fizic:

a) dobândirea cunoştinţelor fundamentale în interdependenţa lor sistemică;
b) exersarea aptitudinilor şi a atitudinilor umane într-un cadru metodic stimulativ, deschis, perfectibil;
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c) aplicarea instrumentelor de evaluare socială la diferite niveluri şi grade de integrare şcolară-postşcolară,
universitară-postuniversitară, profesională.

Educaţia formală reflectă, în acelaşi timp, următoarele coordonate funcţionale, valabile la nivelul sistemului şi
al procesului de învăţământ:

a) proiectarea pedagogică organizată pe bază de planuri , programe, manuale şcolare, cursuri universitatre,
materiale de stimulare a învăţării etc.;

b) orientarea prioritară a „finalităţilor” spre parcurgerea „programei”, pentru „asigurarea succesului unui
număr cât mai mare de elevi şi studenţi” (George Văideanu, 1988, pag. 226);

c) învăţarea şcolară / universitară sistematică, realizată prin corelarea activităţii cadrelor didactice de diferite
specialităţi la nivelul metodologic al unei „echipe pedagogice”;

d) evaluarea pe criterii socio-pedagogice riguroase, realizată prin: note, calificative, aprecieri, caracterizări
etc.

Educaţia nonformală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de
învăţământ dar şi în interiorul acestuia, activat „prin organisme şcolare conexe”, extradidactice sau extraşcolare. Ea
constituie astfel „o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal”( idem, pag. 232).

Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele sistemului de învăţământ. Activităţile de
educaţie nonformală au un caracter instituţional. Ele probează- în comparaţie cu activităţile de educaţie formală –câteva
note specifice: proiectarea pedagogică neformalizată, cu programe deschise către interdisciplinaritate şi educaţie
permanentă; organizarea facultativă, neformalizată, cu profilare dependentă de opţiunile elevilor şi ale comunităţilor
şcolare şi locale; evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice. Structura acţiunii educaţionale de tip
nonformal are un plus de flexibilitate şi de deschidere în raport cu influenţele câmpului psihosocial care concentrează şi
multiplică numeroase efecte centrale şi secundare, dependente de stilul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii,
proiectat şi realizat în timp şi spaţiu.” (Anca Dragu, Sorin Cristea Psihologie şi Pedagogie Şcolară, Ediţia a II-a
revizuită şi adăugită, Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2003)

Exemplu de bună practică:
Săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” din perioada 01-05 aprilie 2013, desfăşurată la Şcoala

Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti a reprezentat o oportunitate de deschidere a şcolii către comunitate. Fiind structurate pe
ateliere, activităţile au implicat toţi elevii care au avut şansa de a-şi dovedi abilităţile, talentele, creativitatea, capacitatea
de a munci în echipă. Unul dintre ateliere şi-a conturat activitatea în jurul proiectului  educativ ”Reciclând, protejăm
natura!” îmbinând domeniile tehnologic, artistico-plastic şi de  protecţie a mediului. Obiectivele (stimularea
aptitudinilor şi îndeletnicirilor artistice ale elevilor; dezvoltarea unui comportament responsabil faţă de activităţile
efectuate; întărirea relaţiei de colaborare şi prietenie dintre elevii claselor; creşterea gradului de socializare şi
comunicare; sensibilizarea faţă de protejarea mediului în care trăim, dezvoltarea spiritului ecologic) au fost realizate, iar
produsele activităţilor (suporturi pentru creioane, animăluţe, roboţi, fluturaşi) au fost valorificate prin organizarea unei
expoziţii cu vânzare la care au fost invitaţi părinţii, reprezentanţi ai Primăriei  şi ai comunităţii locale, precum şi
reprezentanţi ai televiziunii locale. Finalitatea proiectului şi a săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun” s-a
concretizat în ajutorul acordat bătrânilor de la Căminul de bătrâni. Aşadar, îmbinând formalul cu nonformalul,
activităţile extraşcolare cu voluntariatul s-a mai realizat un pas către   buna orientare a copiilor şi către comunitate.

PRODUSELE ACTIVITĂŢII
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EXPOZIŢIA DIN SALA DE SPORT
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Instruirea programată ca  metodă multifuncţională de învățare
Cernat Carmen

Școala Gimnazială Huruiești

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.
Această lume nu  va exista când ei vor fi mari.

Si nimic nu ne permite să ştim cum, va fi lumea lor.
Atunci să-i ȋnvăţăm să se adapteze.”

Maria Montessori

Instruirea programată este considerată o metodă multifuncţională şi a fost brevetată de B. F. Skinner după
1950 şi face noi progrese pe măsură ce cibernetica a devenit tot mai prezentă ȋn procesul instructiv-educativ. Actuala
concepţie a instruirii programate se deosebeşte de varianta iniţială a lui Skinner prin interpretarea procesului de instruire
din perspectiva teoriei generale a sistemelor dinamice cu comandă şi control. Ioan Cerghit afirmă că: „până ȋn
momentul de faţă, metoda instruirii programate nu a devenit ȋncă o permanenţă ȋn activitatea didactică şi nici cercetările
nu şi-au spus ȋncă ultimul cuvânt, totuşi ea se anunţă ca una dintre cele mai importante inovaţii pedagogice, valorificată
mai ales ȋn Instruirea Asistată de Calculator”.

Procesul instructiv-educativ  valorifică principii cibernetice de tipul:
 principiul transmiterii şi receptării informaţiei prin sistemul de programare şi comandă;
 principiul prelucrării şi stocării informaţiei prin mecanisme de organizare a conţinutului transmis şi difuzat ȋn

secvenţe şi relaţii de ȋntărire;
 principiul autoreglării raporturilor dintre efectele şi cauzele informaţiei prin mecanisme de conexiune inversă.
 principiul asigurării concordanţei dintre programarea externă şi asimilarea informaţiei prin mecanisme de

individualizare a activităţii.
Metoda instruirii programate dezvoltă propriile operaţii si principii:
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Principiul paşilor mici şi al progresului gradat constă ȋn fracţionarea cu rigurozitate a materiei de ȋnvăţat
ȋntr-o serie de mici unităţi didactice accesibile şi logic ȋnlănţuite, care asigură elevului şansa reuşitei. Toate aceste
unităţi logice prezentate ȋntr-o succesiune univocă reprezintă programul activităţii.

Principiul participării active presupune dirijarea efortului elevului ȋn vederea ȋnţelegerii şi aplicării
informaţiei necesare pentru elaborarea unui răspuns corect. Elevul este obligat să răspundă fiecărei unităţi logice, să
adopte o reacţie activă,  pentru a putea trece la o altă secvenţă. Ȋntrebările şi răspunsurile sunt prezentate ȋntr-o ordine
prestabilită.

Principiul verificării imediate a răspunsului la fiecare sarcină de lucru, permite ȋntărirea pozitivă sau negativă
a comportamentului elevului ȋn raport cu reuşita sau nereuşita, autoevaluându-şi propriul răspuns prin comparaţie cu
răspunsul corect de control dintr-un spaţiu indicat. Prin această conexiune inversă, elevul este informat dacă a răspuns
corect sau nu. Din punct de vedere psihologic, această confirmare sau infirmare reprezintă o ȋntărire pozitivă şi un
mijloc de reglare imediată ȋn activitate de ȋnvăţare. Spre deosebire de ȋnvăţământul tradiţional, unde ȋnţelegerea materiei
se face printr-o verificare globală, prin metoda instruirii programate, elevul avansează „pas cu pas” dar şi eficienţa ȋn
ȋnvăţare este controlată „pas cu pas”, evitându-se fixarea unor idei eronate.

Principiul respectării ritmului individual de ȋnvăţare vizează respectarea particularităţilor elevului. Lucrând
independent, fiecare elev progresează ȋn ritmul său specific, ȋn raport cu posibilităţile lui reale. Elevii cu o gândire
rapidă parcurg mai repede secvenţele de instruire, cei mai lenţi le parcurg mai ȋncet. Elevul nu este ȋn concurenţă cu
colegii săi.

Ȋn cadrul acestei metode, momentele ȋnvăţării ar fi: elevul citeşte informaţiaconstruieşte
răspunsulcontrolează răspunsul şi corectează dacă este cazultrece la secvenţa următoare.

Ȋnvăţarea asistată de calculator, ca metodă, solicită un ansamblu de mijloace care să-i permită realizarea
obiectivelor şi formarea competenţelor specifice. Mijloacele didactice specifice acestei metode sunt programele de
ȋnvăţare sau soft-urile didactice.

După funcţia pedagogică pe care o ȋndeplinesc soft-urile pot fi:
Soft-uri de exersare, permit fiecărui elev să lucreze ȋn ritm propriu şi să aibă ȋn acelaşi timp aprecierea
corectitudinii răspunsului dat. Acest tip de softuri intervin ca un supliment al lecţiei, realizând exersarea
individuală necesară ȋnsuşirii unor noţiuni sau formării unor deprinderi.
Soft-urile interactive pentru predarea-ȋnvăţarea de noi cunoştinţe creează un dialog ȋntre elev şi programul
respectiv. Interacţiunea poate fi controlată de computer (dialog tutorial) sau de elev (dialog de investigare).
Termenul de „tutor” reprezintă soft-ul ȋn care activitatea elevului este controlată de computer. Un tutor preia
una din funcţiile ȋnvăţătorului, fiind conceput pentru a-l conduce pe elev, pas cu pas ȋn asimilarea de noi
cunoştinţe sau formare de priceperi şi deprinderi.
Soft-urile de simulare permit reprezentarea controlată a unui fenomen prin intermediul unui model de
comportament analog.
Soft-uri pentru testarea cunoştinţelor reprezintă gama cea mai variată, deoarece specificul lor depinde de
numeroşi factori: scopul testării, momentul testării, tipologia interacţiunii. Aceste soft-uri pot fi independente
sau pot să facă parte integrantă dintr-un mediu de instruire complex.
Jocurile educative, sunt soft-uri care apar sub forma unui joc şi urmăresc realizarea unui scop prin aplicarea
unui set de reguli, ȋn acest mod elevul este implicat ȋntr-un proces de rezolvare de probleme.
Ioan Cerghit prezintă următoarea tipologie a softurilor educaţionale care se pot utiliza prin intermediul

calculatorului cu conţinuturi şi sarcini foarte diferite. Ȋn raport cu funcţiile asumate se pot distinge mai multe tipuri de
softuri: de transmitere sau prezentare interactivă, de exersare ȋn vederea formării unor priceperi şi deprinderi, de
stimulare de idei şi sugestii, de deschidere la domenii corelate (interdisciplinaritate), demonstrative, de rezolvări de
situaţii-problemă, de investigaţie (interpretare, reflecţie), de motivaţie, de evaluare (administrare a unor teste), de
dezvoltare a unor capacităţi sau aptitudini tutoriale (de dialog tutorial), generative ( se construiesc ad-hoc după
trebuinţele concrete ale elevilor) etc.

Deşi a intrat relativ recent ȋn practica şcolară, instruirea programată a jucat un rol pozitiv ȋn modernizarea
procesului instructiv-educativ. Spre deosebire de metodele tradiţionale, manualele programate reuşesc să asigure un
schimb continuu de informaţii ȋntre programă şi elev, acesta este ȋn permanenţă informat asupra rezultatelor muncii
sale, iar activitatea fiecărui şcolar se desfăşoară ȋn ritmul propriu.

Ȋn literatura de specialitate se regăsesc numeroase critici legate de ȋnvăţământul programat, ȋn acest sens se
afirmă că duce prea mult la‚ „tutelare”, dirijând pas cu pas activitatea mintală a elevului, ȋmpiedicându-l să-şi dezvolte
capacităţile creatoare, gândirea euristică. „Pentru contracararea acestor neajunsuri se ȋncearcă integrarea ȋn programă a
unor secvenţe euristice, inclusiv a unor elemente de problematizare, care ar avea menirea să dezvolte capacitatea de
căutare independentă şi gândirea divergentă creativă” - precizează Ioan Cerghit.

Metodologia procesului de ȋnvăţământ nu a fost niciodată lipsită de flexibilitate şi supleţe. Ȋn decursul timpului
fiecare metodă a suferit transformări, adaptându-se noilor orientări ale sistemelor de instruire impuse de progresele
teoriei şi practicii pedagogice.

Pedagogia contemporană rămâne adepta promovării ȋn ȋnvăţământ a metodelor active şi a unor metode de
acţiune practică, fundamentate pe ideea unităţii dintre teorie şi practică, dintre şcoală şi viaţă, dintre cunoaştere şi
acţiune.

Bibliografie:
Cerghit, I., Metode de ȋnvăţământ , Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 294
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Parteneriat cu părinţii
Cernat Gheorghe

Munteanu  Cristina

PARŢILE CONTRACTUALE:- Şcoala
- Părinţii elevilor care frecventează Şcoala

OBIECTUL CONTRACTULUI- promovarea unor  activităţi comune care  să  înlesnească o bună cunoaştere
a cadrului familial al elevilor,dar si o mai bună conlucrare cu şcoala.
- oferirea de servicii atât din partea şcolii cât şi din partea
părinţilor.

OBIECTIVE SPECIFICE:
- programele educative din şcoală să fie cunoscute  şi  înţelese  de către   familiile   elevilor  şi   realizate  prin
colaborare:  familie   şi instituţia şcolară;
- familiile copiilor să devină parteneri activi în educaţia elevilor;
- cunoaşterea de către părinţi a tuturor activităţilor  desfăşurate  de elevi în şcoală şi a rezultatelor obţinute de aceştia;
- sprijinirea din partea părinţilor, a cadrelor didactice, în găsirea celor mai  eficiente  metode  de   lucru  cu  elevii,  în
funcţie  de  informaţiile furnizate de părinţi despre elevii;
- stabilirea unor raporturi de cunoaştere şi autocunoaştere  (trăsături, calităţi, probleme specifice);
- cunoaşterea problemelor clare cu privire la Şcoală, activităţile şi problemele ei;
- sensibilizarea familiei în raport cu problemele educaţiei.

DEMERSURI SPECIFICE:
- constituirea  comitetelor  reprezentative  pentru  fiecare  grupă  din şcoală;
Termen:
Răspund:
- alegerea  Preşedintelui  Comitetului  reprezentativ  al  părinţilor pe şcoală;
Termen:
Răspunde:
- sprijinirea Şcolii în atragerea de sponsori:
Termen:
Răspunde:
- susţinerea şi desfăşurarea diferitelor activităţi culturale, educative cum ar fi: serbări, concursuri naţionale pe diferite
teme, etc.
Termen:
Răspund: învăţătorii/profesorii şi     membrii comitetului reprezentativ al părinţilor pe clase
CLAUZELE CONTRACTULUI
ŞCOALA OFERĂ:
- programe   viabile   privind  implicarea  părinţilor,  a   familiei    în activităţile şcolii;
- realizarea unor activităţi comune: lectorate cu părinţii pe teme date, şedinţe,  şi  întruniri realizate  cu  prilejul
diferitelor   manifestări culturale, serbări, activităţi extracurriculare;
- vizitarea elevilor cu probleme la domiciliul acestora;
- program cu privire la modalităţi de educaţie şi cultură ale familiilor;
- informaţii cu privire la alegerea opţionalului din şcoală;
- posibilitatea participării părinţilor la elaborarea ofertei educaţionale;
- posibilitatea colaborării în toate acţiunile întreprinse.
- cunoaşterea de către părinţi a regulamentului de ordine interioară al şcolii;
PĂRINŢII OFERĂ:
- donaţii şi sponsorizări pentru diverse acţiuni desfăşurate în şcoală;
- facilitarea obţinerii unor resurse financiare;
- posibilitatea organizării unor activităţi extraşcolare;
- reprezentanţii părinţilor vor identifica nevoile cu care se confruntă şcoala;
- vor   participa   la   activităţile    învăţătorilor /profesorilor şi manifestările realizate cu diverse prilejuri.

FORMA CONTRACTULUI:
- acordul unanim al părinţilor şi al reprezentanţilor părinţilor;

GENEZA CONTRACTULUI:
- relaţii loiale, prieteneşti, de colaborare între şcoală şi familie;

EFECTELE CONTRACTULUI:
- conştientizarea problemelor educaţionale;
- informarea   corectă   a   părinţilor   în   ceea   ce  priveşte  activitatea elevului în şcoală;
- realizarea unor activităţi în cooperare.
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Strategii activ-participative utilizate în activităţile de cunoaştere a mediului

Maria Chiriloaie,
Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău

Integrarea unor strategii centrate pe copil (constituite din metode euristice: învăţarea prin descoperire, observaţia,
exerciţiul, conversaţia, mijloace de învăţământ şi forme de organizare specifice), care stimulează învăţarea experienţială
în cadrul activităţilor de Cunoaşterea mediului, contribuie la dezvoltarea competenţelor cognitive.

Cunoaşterea mediului oferă cadrul propice, prielnic aplicării atât strategiilor centrării pe copil, cât şi învăţării
experienţiale.

Strategia didactică elaborată a fost aplicată în funcţie de cele două elemente principale fundamentate în partea
teoretică: etapele învăţării experienţiale şi categoriile de competenţe cognitive. Prin combinarea celor două elemente se
constituie etapele de dezvoltare a competenţelor cognitive:

 etapa experienţială, în care se formează competenţele empirice cu ajutorul predominant al metodei învăţarea
prin descoperire (observare, recunoaştere, identificare, reamintire, descriere);

 etapa reflexivă, în cadrul căreia accentul cade pe formarea competenţelor teoretice (analiză, sinteză,
generalizare, explicare, diferenţiere), folosind predominant metoda observaţiei;

 etapa concluzivă, de formare a competenţelor practice (transferare, rezolvare, reprezentare, concluzionare,
evaluare), folosind predominant metoda conversaţiei.

Exemple de activităţi realizate la disciplina Cunoaşterea mediului la grupa mare, desfăşurate pe parcursul
programului pedagogic propus. Pentru fiecare activitate sunt precizate unitatea de învăţare, tipul activităţii, obiectivele
educaţionale, strategiile şi scenariul didactic, care sunt structurate în funcţie de etapele învăţării experienţiale.

Exemplul nr. 1
 Contextul didactic

Unitatea de învăţare – Elemente primare din natură
Tema – Apa (caracteristici, proprietăţi, importanţă, protecţie).
Subiectul ludic – „Tainele apei”
Tipul de activitate – comunicare / însuşire

 Obiective
Obiectiv de referinţă – să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare (obiecte,

aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte
integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi
interdependenţa dintre ele.

Obiective operaţionale:
Cognitive:

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:
OC1: să identifice caracteristicile apei;
OC2: să experimenteze proprietăţile apei (dizolvarea şi plutirea);
OC3: să explice formarea unui izvor;
OC4: să exemplifice modalităţi de utilizare şi protejare a apei şi rolul ei în viaţa omului, plantelor, animalelor.

afectiv-atitudinale:
Copiii:

OA1: vor manifesta curiozitate pentru efectuarea experimentelor;
OA2: vor manifesta atitudini favorabile faţă de experienţele celorlalţi.

psihomotrice:
Copiii vor deveni capabili:

OPM: să utilizeze materialele pentru efectuarea experimentelor.
 Strategia didactică:

Metode şi procedee didactice: învăţarea prin descoperire, observaţia, exerciţiul, conversaţia
Mijloace didactice: vase de forme diferite, obiecte, jucării, linguriţe, zahăr, sare, lapte, apă, planşă  „Foloasele

apei”, film documentar „Izvorul”
Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual

 Scenariu didactic

1. Etapa experienţială
Se prezintă copiilor vasele cu apă. Se solicită identificarea caracteristicilor apei: culoarea (în comparaţie cu

laptele), mirosul, gustul, forma (prin turnare în vase de diferite forme), greutatea, temperatura.
Sinteza parţială efectuată împreună cu preşcolarii se referă la caracteristicile apei de băut (gust, miros, culoare,

formă, greutate).
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Se orientează atenţia copiilor spre două pahare pline cu  apă în care se dizolvă o linguriţă de zahăr / sare. Copiii
amestecă cu linguriţele, gustă, analizează şi prezintă ce au constatat.

Sinteza parţială efectuată împreună cu preşcolarii se referă la calitatea apei (bun dizolvant).
Se prezintă copiilor vase mari cu apă în care se pun pe rând o bărcuţă de hârtie, jucării. Copiii analizează şi

prezintă constatările.
Sinteza parţială efectuată împreună cu preşcolarii se referă la calitatea apei de a susţine unele obiecte (plutire).

2. Etapa reflexivă
Se prezintă copiilor filmul documentar „Izvorul”. Copiii descriu ceea ce observă pe ecran (rezervoare de apă în

pământ care ies la suprafaţă).
Sinteza parţială se referă la formarea unui izvor.

3. Etapa concluzivă
Se prezintă copiilor planşa „Foloasele apei” şi se poartă o discuţie despre importanţa apei pentru om, plante,

animale, modalităţi de economisire şi protecţie, descriind aspecte concrete.
Sinteza finală se referă la caracteristicile apei, la foloasele şi importanţa ei pentru vieţuitoare şi natură, precum şi

la modalităţile de economisire şi protejare a apei.
Exemplul nr. 2

 Contextul didactic
Unitatea de învăţare – Elemente primare din natură
Tema – Apa (trecerea apei dintr-o stare în alta)
Subiectul ludic – „Apa şi transformările ei”
Tipul de activitate – recapitulare / sistematizare

 Obiective
Obiectiv de referinţă – să recunoască şi să descrie verbal şi / sau grafic anumite schimbări

şi transformări din mediul apropiat.
Obiective operaţionale:

cognitive
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:

OC1: să verifice caracteristicile şi proprietăţile apei în stare lichidă;
OC2: să descrie caracteristicile şi proprietăţile apei în stare gazoasă;
OC3: să stabilească caracteristicile şi proprietăţile apei în stare solidă;
OC4: să formuleze cauzele care determină trecerea apei dintr-o stare în alta.

afectiv-atitudinale:
Copiii:

OA1: vor rezolva sarcinile cu responsabilitate;
OA2: vor exprima idei critice faţă de propria experienţă şi faţă de calitatea acţiunilor desfăşurate

psihomotrice:
Copiii vor deveni capabili:

OPM: să efectueze experimentele cerute, utilizând corect echipamentele.
 Strategia didactică:

Metode şi procedee didactice: învăţarea prin descoperire, observaţia, exerciţiul, conversaţia
Mijloace didactice: pahare cu apă, reşou, oală cu capac, farfurii cu zăpadă, gheaţă, cană cu apă fierbinte, două

sticluţe cu apă îngheţată
Forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual

 Scenariu didactic
1. Etapa experienţială

Se prezintă copiilor paharele cu apă, se aşază pe reşou oala cu apă. Se solicită identificarea proprietăţilor şi
însuşirilor apei (culoare, miros, gust, formă, greutatea) prin efectuarea unor exerciţii senzoriale.

Sinteza parţială efectuată împreună cu preşcolarii se referă la caracteristicile şi proprietăţile apei în stare lichidă.
2. Etapa reflexivă

Se orientează atenţia copiilor asupra vasului cu apă aşezat pe reşou. Se cere precizarea şi descrierea observaţiilor
făcute (picături de apă pe capacul fierbinte, aburi).

Sinteza parţială efectuată împreună cu preşcolarii se referă la trecerea apei din starea lichidă în cea gazoasă
(evaporare) prin procesul de fierbere.

Se orientează atenţia copiilor asupra farfuriilor cu zăpadă şi cuburi de gheaţă. Se cere descrierea caracteristicilor
şi prezentarea constatărilor după pipăirea lor.

Se prezintă două sticle cu apă îngheţată (una crăpată) şi se cere observarea caracteristicilor apei în stare solidă şi
trecerea ei în stare lichidă prin încălzirea gheţii.

Sinteza parţială efectuată împreună cu preşcolarii se referă la starea solidă a apei, caracteristicile zăpezii şi gheţii,
trecerea apei din stare solidă în stare lichidă (topire) prin intermediul căldurii.

3. Etapa concluzivă
Se orientează atenţia copiilor spre cele trei vase cu apă în cele trei stări de agregare şi se cere stabilirea

legtăturilor dintre stările de agregare şi condiţiile care determină trecerea apei prin cele trei stări.
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Sinteza finală se referă la condiţiile şi factorii care determină trecerea apei dintr-o stare în alta (cine produce
fierberea, cum se face condensarea vaporilor, cine determină îngheţarea sau topirea).

.
De la teorie la practică- formal şi non- formal

Ciobanu Daniela
Școala Gimnazială Nr.1, Tg. Ocna

Secolul XXI a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de educaţie formală şi non-formală, aflate
din ce în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. În plan european, iniţiativa promovării
activităţii educative şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului Europei prin Comitetul de Miniştri care şi-a concretizat
demersurile în recomandările adresate în acest domeniu statelor membre. Cel mai relevant document îl constituie
Recomandarea din 30 aprilie 2003, care menţionează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului
echivalent al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale la
dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui sociale. Astfel, s-a accentuat:
 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă;
 necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii;
 importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a

abilităţilor şi competenţelor;
 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile

de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii
sociale;

 stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie
activă, respectarea drepturilor omului;

 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială
şi participare activă a tinerilor în comunitate;

 promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii
procesului educaţional;

 asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică a programelor
educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării;

 recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi
europene în acest domeniu.

În consecinţă, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul
şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale
specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii
în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se,
astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.

Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată de Ministerul Educaţiei
Naționale porneşte de la premiza că abordarea educaţională complementară formal – non-formal asigură plus valoarea
sistemului educaţional. Astfel, se valorifică rolul definitoriu pe care educaţia îl exercită în pregătirea tuturor copiilor de
a deveni cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul permanent de
îmbunătăţire a calităţii vieţii. Formularea unor obiective clare şi coerente în lumina Tratatului European Constituţional
cu privire la importanţa respectării valorilor fundamentale ale drepturilor omului, ale libertăţilor, ale democraţiei şi
egalităţii  şi racordarea la standardele educaţionale europene reprezintă baza strategică a acestui document. Strategia
urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie absolut necesară în contextul unor schimbări complexe la
nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării. Educaţia de
bună calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte  în care să fie
implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă,
media şi comunitate.

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare constituie spaţiul
capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă
actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de
calitate a rezultatelor învăţării. Totodată particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordării didactice prin
care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ.

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă şcolară şi
extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de
cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte,
manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc., oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi
transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a
personalităţii. Strategia accentuează importanţa multiplicării experienţelor pozitive înregistrate în domeniul activităţii
educative şcolare şi extraşcolare şi impune extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular, în
scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.
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Formalul și nonformalul ajută la:
 redimensionarea „şcolii ” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa publică, prin

promovarea unor politici de compatibilizare între starea de fapt şi standardele de atins;
 deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii;
 amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare

internaţională;
 valorificarea parteneriatului educaţional în zona formării profesionalizate pe diferite tipuri de educaţie

complementară;
 diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional din perspectiva descentralizării şi a

concurenţei pe piaţa educaţiei;
 valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ formal în contexte

practice, bine ancorate în realitatea cotidiană,
 valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;
 interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală;
 interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;
 valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor;
 promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii;

Alături de respectarea şi promovarea acestor principii, la baza strategiei a stat şi principiul educaţiei centrate
pe valori: respect, non – discriminare, egalitate, solidaritate, toleranţă, adevăr, libertate, integritate, demnitate, onoare,
onestitate originalitate, dragoste, încredere.

În acest context, valorile asigură cadrul în care normele sociale sunt stabilite şi explicate. Ele stau la baza
formării atitudinilor, a procesului de luare a deciziei şi influenţează puternic comportamentul. Este importantă
identificarea valorilor elevilor, profesorilor, adulţilor în vederea găsirii unui numitor comun al valorilor reprezentative
ale comunităţii care să producă schimbări pozitive la nivelul eficientizării sistemului educaţional.
Împreună, copiii, profesorii şi părinţii pot face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în procesul educativ, un
mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate.

Prin valorificarea spaţiului democratic oferit de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară de a experimenta
noi posibilităţi de dezvoltare, de atragere,  încurajare şi stimulare a tinerei generaţii în îmbunătăţirea calităţii vieţii,
societatea nu va avea decât de câştigat, investiţia în educaţie având un feed-back şi un rezultat concret al eficienţei sale.
Prin satisfacerea dorinţelor şi intereselor de cunoaştere a tinerilor, sistemul educaţional va deveni centru resursă de
dezvoltare a comunităţii locale.

Făcând apel la formal și nonformal se urmărește: creşterea calităţii actului educaţional  şi a rezultatelor învăţării,
introducerea obligatorie elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de
studiu, proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor
şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu, stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se
implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ, stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii,
creşterea ratei promovabilităţii şcolare, asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală, ridicarea calităţii resursei
umane din sistemul educaţional, formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii, asigurarea
sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele
educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra, transformarea educaţiei în sursă de
dezvoltare comunitar.

Bibliografie:
Strategia pe termen lung a Comisiei Europene (2010-2018), „Tineretul- Investiţie şi capacitare” Pliante şi site-uri de
prezentare
Despre educație nonformală, Alina Gavriliţă  Vlad Dumitrescu



163

Rolul activităţilor extraşcolare în demersul instructiv- educative

Ciobanu Lenuţa
Şcoala Gimnazială “Constantin Platon“Bacău

Dată fiind importanţa educării şi formării personalităţii elevilor, se pune problema căilor şi mijloacelor prin
care învăţătorii pot contracara influenţele negative prin activităţile de zi cu zi, inclusiv prin acţiuni extraşcolare . Micul
şcolar trebuie învăţat să fie receptiv la nou şi să vibreze în faţa frumuseţilor naturii, a lumii, în continuă schimbare şi să
aprecieze valorile trecutului.

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv,
copiii participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor
extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia,
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul
activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi
bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea
de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.

Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectare a acestora
trebuie să fie dominanta preocupării pentru activităţile extraşcolare.

Excursiile şcolare
Excursiile sunt forme de activitate organizate în afara şcolii şi a clasei, prin care elevii dobândesc noi

cunoştinţe, le consolidează şi le sistematizează pe cele dobândite anterior, pe baza perceperii directe a obiectelor şi
fenomenelor studiate în condiţiile lor naturale sau a unor forme sau reproduceri ale acestora, păstrate în muzee.

Aceste activităţi se desfăşoară sub îndrumarea cadrului didactic, având un rol complementar faţă de activităţile
didactice, urmărind valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor, organizarea eficientă a timpului liber
al elevilor.

Montajul literar
Este o formă recreativă, atractivă şi instructivă de activitate extracurriculară.
Reprezintă o modalitate de îmbogăţire a cunoştinţelor, de cultivare a capacităţii de comunicare, elevii culegând

idei, impresii, versuri, cântece, trăind spontan şi sincer mesajul comunicat.
Montajul literar presupune o înlănţuire de secvenţe literare şi muzicale, care trebuie să respecte anumite

cerinţe: să fie unitar sub aspect tematic, să ţină cont de particularităţile de vârstă ale elevilor, să implice majoritatea
elevilor clasei, să respecte o succesiune logică a ideilor conţinute.

Printre criteriile după care se poate stabili tematica montajului literar se numără: serbările şcolare, realizate cu
diverse ocazii – Rămas bun, clasa a IV-a!, Serbarea Abecedarului, Serbarea de Crăciun, Serbarea de 8 Martie,
sărbătorirea unor zile importante de interes naţional – Serbarea de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Eminescu- Luceafărul
poeziei româneşti, În lumea lui Creangă, manifestări dedicate tradiţiilor româneşti – Uite, vine Moş Crăciun!, Sceneta
Naşterea lui Iisus, Pluguşorul.

Revista şcolară
Un mijloc important de dezvoltare a personalităţii elevilor o consitutie redactarea unei reviste şcolare. Pentru

elaborarea revistei clasei, trebuie să ţinem cont ca realizatorii să fie elevii clasei, în concordanţă cu aptitudinile lor,
respectiv pentru creaţiile literare compunerile şi poeziile vor fi realizate de micii scriitori, pentru creaţiile plastice vor
conlucra micii pictori, pentru redactare, ilustrare şi aşezare în pagină elevii cu aptitudini în domeniul informaticii.
Astfel, activităţile pot avea un caracter individual( creaţiile proprii, lecturarea, documentarea), dar şi de grup (
colaborarea între grupuri de elevi- grupul scriitorilor, al pictorilor, etc.).

Şezătoarea literară
Reprezintă o formă de activitate colectivă care asigură un cadru de manifestare liberă a elevilor. Printre

valenţele formative ale acestui gen de activitate se numără:
- Stimularea şi educarea atenţiei se realizează mai bine, susţinute de suportul afectiv- motivaţional;
- Elevii culeg o varietate de idei, impresii, trăiesc spontan situaţii noi;
- Funcţia expresiv-emoţională a limbajului se dezvoltă prin lectură, dans, cântec;
- Îmbogăţirea cunoştinţelor, cultivarea capacităţii de vorbire, prin conţinutul de informaţii utilizate( poezii,

poveşti, ghicitori, basme, proverbe, zicători).
Concursurile literare

Sunt activităţi prin care se pot consolida cunoştinţele dobândite de elevi la orele de limba şi literatura română,
stimulându-le imaginaţia, creativitatea, dragostea pentru literatură, dorinţa de a citi mai mult, de a se afirma în
competiţii, de a obţine recompense. Ele pot fi desfăşurate sub formă de jocuri sau concursuri:

- Concursuri literare: Cel mai bun povestitor, Cel mai bun recitator, Cine ştie, câştigă!;
- Dramatizări: fragmente din lecturile citite, dialoguri între personaje;
- Concursuri de creaţie plastică: Personajul preferat, Cel mai frumos desen care redă un fragment dintr-o

poveste;
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- Concursuri de tipul: Recunoaşte personajul, Recunoaşte povestea, Recunoaşte autorul.
Câştigătorii vor primi recompense, care la rândul lor pot fi: aprecieri verbale, scrise( diplome, calificative),

diverse obiecte, iar cei care nu au câştigat trebuie încurajaţi şi ajutaţi pentru obţinerea de performanţe în activităţile
viitoare.

Relaţia dintre educaţia formală şi educaţia nonformală

Cioineag Ionela

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari si
nimic nu ne permite să stim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învătăm 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 mijloc de intervenţie complementară, devine 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 învătământ) 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
cunostinţe care îi pun 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 scoala 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, copii 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 scolii 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, facilitarea integrării în mediul
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor
cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.

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.

Timpul liber poate fi valorificat la maximum în special prin acţiunile extracurriculare organizate în
parteneriat părinţi-şcoală. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, şi au ca punct de plecare toate
formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii, al vieţii
sociale, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri
istorice. Fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de
respect şi dragoste faţă de  natură, faţă de om şi realizările sale.
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Grija faţă de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaştere a dorinţelor copiilor şi de respectare a acestora
trebuie să fie dominantele acestui tip de activităţi. Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora
dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei
generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale,
realizându-se, astfel, o simbioza lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală; permite transferul şi
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară. Elevii
sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, şi stimulează implicarea
în actul decizional privind conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor,
toleranţa, comunicarea interculturală etc.

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie
în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea
sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă întrgul efectiv
de copii.

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm elevului,
nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care
să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoastere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic,
de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea
înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv,
copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul
larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în
imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi
valoroase.

Relaţia dintre educaţia formală şi educaţia nonformală este de complementaritate sub raportul conţinutului, al
formelor de organizare şi de realizare. Nu trebuie neglijat faptul că există şi o relaţie concurenţială între cele două forme
de educaţie. Ţinând cont că dezvoltarea educaţiei nonformale poate oferi sugestii şi chiar soluţii pentru depăşirea
prelungitei “crize a şcolii”, în ultimii ani se vorbeşte tot mai mult despre acreditarea activităţilor de educaţie
nonformală.

Formele educaţiei permit realizarea conţinuturilor generale ale educaţiei (educaţia intelectuală, educaţia morală,
educaţia estetică, educaţia tehnologică, educaţia fizică), îmbogăţite permanent prin contribuţia tuturor disciplinelor de
învăţământ şi a “noilor educaţii” (educaţia ecologică, educaţia pentru democraţie, educaţia sanitară, educaţia pentru
schimbare şi dezvoltare, educaţia pentru pace etc.) Interdependenţa formelor de educaţie creează premisele desfăşurării
eficiente a activităţii de formare şi dezvoltare socio-culturală a individualităţii umane, în mod direct sau indirect,
didactic sau extradidactic.

Depăşind interpretările clasice care acordă educaţiei formale rolul prioritar în formarea şi dezvoltarea
personalităţii umane, “interpretările moderne evidenţiază posibilitatea preluării unor priorităţi şi pe terenul educaţiei
nonformale care oferă un câmp motivaţional mult mai larg şi mai deschis procesului de formare-dezvoltare, având o
capacitate rapidă de receptare a tuturor influenţelor pedagogice informale, aflate, altfel, într-o expansiune cantitativă
greu controlabilă.” (Sorin Cristea, 2002, p. 157)

Fiecare formă are “raţiunea ei de a fi şi câmpul propriu de acţiune în ansamblul procesului de educaţie”. Toate
îşi justifică rolul în formarea şi dezvoltarea personalităţii, conturând deziderate educaţionale şi/sau sociale şi răspunzând
nevoilor de educaţie şi civilizaţie. (Ioan Cerghit, 1988, p.29)
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Identitatea şi imaginea şcolii prin activităţile extraccuriculare

Măndiţa Ciotloş
Şcoala Gimnazială “Ciprian Porumbescu”Comăneşti

Un professor îşi pune amprenta asupra eternităţii;el nu poate şti niciodată până unde ajunge influenţa lui. -
Henry Brooks Adams

De ce acest .....titlu????
Nu există om care nu s-a întrebat măcar odată de ce avem nevoie să mergem la şcoală?

„Cum mi-aş dori să fie ŞCOALA în care îmi desfăşor activitatea”?
Atunci când se vorbeşte despre şcoala, cuvântul care ar trebui să ne sintetizeze gândurile, trăirile, atitudinile, proiectele
şi demersurile practice este responsabilitate. E un sentiment permanent care nu trebuie să-şi piardă din intensitate nici
când este vorba despre profesori, nici când e vorba de elevi. „Ce pregătim? Elevul pentru scoală sau şcoala pentru
elev?”
Dreptul la educaţie este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Viaţa dovedeşte că o educaţie bună, cât şi
capacitatea de a te comporta corect , asigură jumătate din succesul copilului în viaţă. Modelarea comportamentului
copiilor ca viitori membri ai comunităţii noastre revine şcolii, cadrelor didactice, oamenilor de cultură …tuturor celor ce
contribuie la formarea a ceea ce se numeşte “IMAGINEA ŞCOLII  şi IDENTITATEA ŞCOLII”

Şcoala ideală are rolul decisiv în depistarea, formarea şi manifestarea aptitudinilor creatoare, asociind ideea de
noutate cu termenul „valoare”. Invăţarea e considerată o relaţie de ajutor care exclude judecata şi se bazează pe
încredere. Grija profesorului trebuie să fie aceea de a ajuta fără a impune. Profesorul trebuie să aibă în vedere că e
necesar să crească  calitatea învătării, stima de sine, spiritul autocritic si autoîncrederea elevilor. Ei trebuie să devenină
parteneri.
S-ar implini astfel îndemnul adresat de profesor discipolului său:
„Nu merge înaintea mea!
S-ar putea să nu te pot urma.
Nu merge în urma mea!
S-ar putea să nu te pot conduce.
Mergi alături de mine
Şi fii partenerul meu.”

Profesorii sunt acum o formă organizată chiar dacă nu au încă influenţa pe care o merită.Ei exercită influenţă şi
asupra legislatorilor,agenţiilor guvernamentale şi părinţilor.

Elevii sunt acum mai activ şi mai protestatari chiar şi la nivel de şcoală generală.
Părinţii funcţionează şi ca grup intern şi ca grup extern.Unii părinţi sunt adesea implicaţi în şcoală la fel ca şi

profesorii.Atât organizaţiile părinţilor, cât şi cele ale profesorilor ,atrag atenţia asupra faptului că participarea părinţilor
în educaţia copiilor este esenţială.

Într-un cuvânt ,profesori,părinţi ,elevi muncesc împreună pentru a construi un viitor mai bun, dar şi pentru a
promova ŞCOALA .

Muncim împreună, trăim împreună ,ne imbogăţim unii prin alţii, ne acceptăm unii pe alţii, învăţăm unii de la alţii
,ne acceptăm unii pe alţii indifferent de religie ,sex ,naţionalitate …..

Pregătirea pentru viaţă a tinerilor este o chestiune ce implică multă lume.Activităţile organizate în afara orelor de
curs au un impact mare în procesul de formare pentru viaţă a tinerilor.

De ce un părinte preferă o şcoală în locul alteia?Poate ca în unele e vorba de o calitate mai bună! Dacă vorbim de
aceeaşi calitate ,poate că diferenţa o face “personalitatea “,, “imaginea”,”identitatea”.
Trebuie însă să facem diferenţa între “identitate “ şi “imagine”

Identitatea se referă la modalităţile prin care şcoala urmăreşte să se regăsească pe sine în faţa părinţilor,elevilor
,tuturor clienţilor săi, iar imaginea reprezintă modul în care elevii, parinţii percep şcoala.

Sunt multe simboluri de creare a identităţii: logo-ul, Cartea de vizită, Ecusonul, Uniforma ,  Afişajul exterior
,dar şi o mulţime de activităţi desfăşurate în afara orelor de curs-Concursuri, Festivaluri, Proiecte
educaţionale,etc.

Performanţele la care ajunge o şcoală depind, într-o mare măsură de randamentul individual al profesorilor săi.Pe
lângă acest lucru performanţele fiecărui individ sunt influenţate de o serie de factori.Şcoala este o organizaţie care
dezvoltă o cultură bogată şi diversificată.Orice încercare de perfecţionare a activităţilor şcolare şi extraşcolare trebuie să
pornească de la cunoaşterea culturii şcolii aşa cum semanifestă ea în rândul managerilor,profesorilor şi elevilor.
Există şcoli “închise” şi şcoli “deschise” faţă de comunitate.Relaţiile ce trebuie să existe între profesori ,parinţi ,şcoală
,comunitate sunt relaţii de colaborare.Aceste relaţii întăresc identitatea şcolii şi sporesc prestigiul instituţional şi
personal al celor implicaţi.

Unul din proiectele educaţionale unde au fost implicaţi profesorii,părinţii,reprezentanţi ai comunitaţii locale,
reprezentanţi UNESCO şi reprezentanţi ai Departamentului Relatii Internaţionale din cadrul Ministerului Educaţiei ,s-a
intitulat “Tradiţii la români”
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Am promovat în acest fel şcoala,tradiţiile,obiceiurile,cultura si am valorificat potenţialul educativ  al acestui
proiect multicultural.

“Ochii noştri nu sunt concepuţi pentru dispreţ, ci pentru a exprima ce ei chipul iubirii ce se căzneşte să iasă din
sufletele noastre,Succesele nu ne sunt date spre ane înfoia în pene, ca în mantiile statuilor, ci pentru a le transforma în
dragoste ,în dezvoltare  şi în dăruire pentru cei din jur”N. Steinhardt

Rolul activităților extrașcolare în ridicarea calității  actului educațional

Ciotloș Simona
Școala Primară Popoiu, Palanca

Secolul XXI a marcat un punct de turnură în evoluția conceptelor de educație formală și non-formală,aflate
din ce în ce mai frecvent în centrul discursului educațional internațoinal.

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”.

Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm că una
din trebuinţele principale ale copilului este jocul. 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, copii se autodisciplinează.

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea
înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv,
copiii participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor
extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia,
bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul
activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi
bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea
de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile
caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, 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.Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod
plăcut şi util şi de a-l transforma într-o sursă educaţională.Activităţile extraşcolare au un rol important în cultivarea
gustului pentru lectura,pentru carte. Elevii pot fi stimulaţi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice,
comedii, participând la lansări de cărţi,prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, prin implicarea în
desfăşurarea sezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere creativă.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 legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date dascălilor următoarele îndrumări: gândirea creativă
şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prinlaudă.Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor
de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: gândire
independentă,nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a
găsimodul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca învățătorul
însăşi să fie creativ,pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le
stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.

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
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şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea
activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 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.

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât
mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor
cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.

Activităţile extracurriculare (excursiile, taberele, serbările,spectacolele.vizitele la muzee,concursurile,
proiectele educaționale etc.) sunt apreciate  atât de către copii, cât şi de factorii educaţionali în măsura în care :
 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;
 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea procesului

de învăţământ ;
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;
 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă;
 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate susţinută;
 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
 sunt caracterizare de optimism şi umor;
 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor;
 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare porneşte de la premiza că abordarea
educaţională complementară formal – non-formal asigură plusvaloarea sistemului educaţional. Astfel se valorifică rolul
definitoriu pe care educaţia îl exercită în pregătirea tuturor copiilor, de a deveni cetăţeni activi într-o societate dinamică,
în continuă schimbare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Strategia urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie, absolut necesară în contextul unor
schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, al pieţei forţei de muncă, al comunităţii, al societăţii multiculturale şi al
globalizării. Educaţia de bună calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de
proiecte  în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la
părinţi, societatea civilă, media şi comunitate.

Pentru a stimula dezvoltarea personală, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  va avea mereu în atenţie
nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse, ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor.
Contextele create oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea
competenţelor şi abilităţilor într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.

Bibliografie:
Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în “ Învăţământul
primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul
învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002
Allport,W,Gordon, ,,Structura şi dezvoltarea personalităţii ‘’

IMAGINI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
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Educaţia antreprenorială
– între formal şi nonformal

Ciuchi Mihaela-Liliana,
Colegiul Economic „Ion Ghica”

Dacă aş închide ochii, într-un moment de linişte
deplină şi relaxare totală, cu mintea unui adult de aproape o
jumătate de secol, oare ce aş simţi, ce amintiri aş avea despre
anii de şcoală primară, gimnazială şi liceală? …..poate puțină
nostalgie, un pic de regret, mulți stropi de bucurie lăuntrică,
frânturi de lecții, imagini fragmentate sau suprapuse ale
dascălilor care ne-au format, …Revenind la realitatea
tumultoasă din prezent, deşi amintirile rememorate se ascund

din nou, rămâne totuşi întrebarea: Sunt eu oare un profesor cu adevărat bun? După două decenii şi puţin de
„profesorat”, cred că am găsit răspunsul, de fapt răspunsurile, numai că ele nu îmi aparţin, dar sintetizează foarte  clar şi
plastic ce trebui să facă un „profesor bun”.

Din perspectiva lui Andre Gide „un profesor bun are această grijă statornică: îi învăță pe discipoli să se
lipsească de el”, iar celebrul pedagog Jan Amos Komensky (Comenius) precizează: „A instrui pe tineri cum se cuvine
nu constă în a le vârâ în cap mulţime de cuvinte, fraze, expresiuni şi opiniuni despre diferiți autori, ci a le deschide calea
cum să priceapă lucrurile”.

Deşi am găsit răspunsurile la prima întrebare, acum, din păcate, apar altele: Cum să îi fac pe elevi să se
lipsească de mine? Ce competențe trebuie să se dezvolte pentru a reuşi să „priceapă” lucrurile? De unde începe şcoala
să îi formeze pe elevi, unde trebuie completată şi susţinută şi unde sau când îşi încheie misiunea?

Formarea mea inițială axată pe domeniul economic şi poate, într-o oarecare măsură, experiența construită ca
dascăl în același domeniu, mă îndreptățesc să cred că, din multitudinea competenţelor necesare, cele antreprenoriale au
o valoare aparte. Foarte multă lume limitează competenţele antreprenoriale doar la capacitatea unei persoane de a iniţia
şi dezvolta o afacere, însă, în realitatea aceste competențe includ mult mai mult: creativitate, imaginație, gândire critică,
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încredere în sine, capacitatea de a lua decizii, pragmatism şi dinamism, adaptabilitate  comunicare asertivă şi chiar
empatie. Când şi cum se formează aceste competențe antreprenoriale la elevi? Chiar din primii ani de şcoală, începând
cu grădinița şi până la liceu, combinând educaţia formală cu cea non formală şi chiar informală, folosind cât mai mult
principiul “learning by doing”.

Din perspectiva unui profesor de specialitate economică la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău, pot
susține cu tărie că metoda firmei de exerciţiu, folosită în educaţia formală a elevilor de la profil servicii pentru formarea
şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, are cele mai rapide şi benefice rezultate asupra acestora. De ce? În primul
rând pentru că valorile promovate prin firma de exerciţiu: autodepășire, perseverență, performanță, responsabilitate,

profesionalism, spiritul de echipă,  competența  demonstrată, sunt
necesare oricărui elev, indiferent de domeniul în care va lucra în viitor,
dar şi în viaţa personală. În al doilea rând, firma de exerciţiu dezvoltă o
serie de competențe cheie generale cum ar fi: lucru în echipă, autonomie
în învăţare şi dezvoltare, luarea deciziilor, asumarea răspunderii şi a
riscului, gândire critică, rezolvarea de situații problemă. Competenţele
specializate pe care le vizează metoda firmei de exerciţiu sunt:
organizarea şi conducerea activităţii unei firme, elaborare ofertelor de
produse şi servicii, evidenţa contabilă a activităţii firmei, fundamentarea
strategiilor de dezvoltare a firmei şi selectarea metodelor şi tehnicilor de
implementare a acestora, promovarea imaginii firmei prin diferite tehnici
de marketing. Acestea se formează şi se dezvoltă mult mai facil prin

implicarea directă a elevilor în „propria lor afacere virtuală”. Elaborarea unui plan de afaceri şi susţinerea acestuia
pentru a câștiga competiția Business Plan pentru  firmele de exerciţiu, participarea efectivă la diferite târguri organizate
la nivel local, judeţean, regional sau chiar național transpun elevii în mediul real de afaceri. De asemenea efo rtul
elevilor de a implementa la clasă un management al calităţii activităţii prin firma de exerciţiu şi câștigarea „Mărcii de
calitate”, certificare acordată de M.E.N. – Centrul National Pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional şi Tehnic,
demonstrează conformitatea activităţii desfășurate de o firmă de exerciţiu în raport cu Standardele de calitate specifice
firmei de exerciţiu din învăţământul profesional şi tehnic.

Dar cum putem dezvolta competenţele antreprenoriale ale elevilor prin educaţia non formală, cea care
cuprinde activități opționale, deschise spre interdisciplinaritate și educaţie permanentă, care nu  operează cu evaluări
directe decât în limitele nevoii de stimulare şi susținere a elevilor şi unde educatorii sunt „actori discreți“, mai mult
moderatori ai acestor activități? Tot din experiența de la Colegiul Economic „Ion Ghica” pot spune că participarea
elevilor, alături de cadrele didactice la diferite proiecte de tip Comenius, Leonardo sau prin fonduri structurale,
completează în mod non formal educaţia antreprenorială a acestora. Pentru a argumenta această opinie am să mă rezum
doar la beneficiile, în sens de valoare adăugată la competenţele deja existente ale elevilor, aduse de participarea şi
implicarea în proiectul de parteneriat Leonardo „Internship Network: a Path to Intercultural and Vocational
Competences” - LLP-LdV/PAR/2012/RO/004.

Comunicarea multiculturală şi multilingvistică dintre elevii celor cinci şcoli participante: Berufskolleg Ostvest
des Kreises Recklinghausen, Schule der Sekundarstufe II, Berufliches Gymnasium – Germania, Ekomomska sola
Murska Sobota – Slovenia, Görele Çok Programlı Lisesi – Turcia, Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium – Ungaria, i-a ajutat să înţeleagă în mod concret cultura şi civilizaţia unui alt popor, să aibă toleranţă faţă
de perspectivele diferite de abordare a aspectelor privind stagiile de practică (internship) şi chiar să se sprijine reciproc
în multiplele activități desfăşurate pe parcursul celor trei vizite de proiect care au avut loc până în prezent. Elevii şi
profesorii au lucrat împreună, la activităţi precum: crearea logo-ului proiectului,  crearea bazei de date cu companii
dispuse să organizeze stagii de practică interne și internaționale la nivelul regiunii de unde provine şcoala parteneră,
conceperea de către fiecare școală parteneră a unei variante de chestionar aplicabil companiilor din baza de date mai sus
menționată, proiectarea structurii ghidului și a helping list-ului ce vor fi de ajutor elevilor ce doresc să participe la
diferite stagii de internship (practică) în ţări precum Germania, Turcia, Ungaria, Slovenia sau România.

Competenţele IT ale elevilor sunt de asemenea puse în valoare prin comunicarea online între parteneri pe mail,
pe blog http://internshipnetwork.blogspot.ro, pe wikispaces – http://inpath.wikispaces.com, și pe INPATH Facebook
group.

Nu în ultimul rând, vizitele de studiu la diferite companii din România, Germania şi Slovenia, au permis
elevilor familiarizarea cu oportunitățile de internship şi atmosfera specifică de lucru din firmele respective.

Analizând critic şi echidistant cele două alternative, formală şi non formală, de educaţie antreprenorială, pot
spune cu mâna pe inimă, că prin complementaritatea lor, acestea au reușit să  „deschidă calea” elevilor pentru a „pricepe
lucrurile” în aşa măsură încât, sunt convinsă că  după finalizarea şcolii ,ei vor putea să se „lipsească” de profesori,
găsind singuri drumul lor.

…Şi pentru că îmi doresc să fiu un „profesor bun” până la capăt, mi-aş dori să pot  continua să ofer elevilor
cât mai multe oportunități  de îmbinare benefică a  formalului şi non formalului în educaţia antreprenorială.
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Formal şi nonformal în predarea istoriei
Ciupală Angela

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău

„Istoria care nu se uită devine legendă, iar legenda este aureola care împodobeşte istoria şi luminează cu
spor de lumină dragostea de ţară. Mult aş dori ca, aşa după cum nu uită poveştile copilăriei, generaţiile noi, să
cunoască tot mai adânc şi să nu uite niciodată faptele străbunilor. Să le adune şi să le adăpostească în conştiinţă ca pe
propriile lor fapte, gânduri şi sentimente, integrate organic în propria lor fiinţă. Am credinţa că o conştiinţă îmbogăţită
cu datele oferite de istorie se cunună cu veşnicia. Căci, chiar dacă omul e pieritor, poporul şi ţara sunt eterne”.

(Dumitru Almaş)
În ansamblul disciplinelor şcolare, istoria ocupă un rol important în formarea tinerei generaţii, fiind un tezaur

al învăţămintelor trecutului. Istoria vizează atât latura cognitivă cât şi cea raţional-afectivă, contribuind la dezvoltarea
cunoştinţelor din toate sferele existenţei sociale, a capacităţilor intelectuale ale elevului în concordanţă cu cerinţele
vieţii contemporane, cu progresele ştiinţifice. Studierea acestei discipline se adresează deopotrivã intelectului şi inimii,
solicitând raţiunea şi simţirea.

Noile provocări cu care se confruntă istoria la începutul noului mileniu ţin de statutul istoriei (în mod deosebit
în şcoala obligatorie), de legătura istoriei cu dezvoltarea acelor competenţe care vor fi necesare elevilor fie pentru a-şi
continua educaţia, fie pentru a se angaja pe piaţa muncii. Prin studiul istoriei, elevii dezvoltă o serie de deprinderi de
comunicare şi de analiză a surselor, acestea fiind foarte apreciate de către adulţi.

Istoria este o disciplină şcolară care se studiază începând din clasa a IV-a. Modul în care această disciplină
este predată este puternic influenţat de ciclul de şcolaritate. Scopul declarat al istoriei la clasa a IV-a este ca elevul să
ajungă să cunoască şi să înţeleagă în acelaşi timp trecutul comunităţii al cărui membru este, familiarizarea cu trecutul
României şi al Europei.„Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne facem mai sociabili, mai altruişti, mai iubitori de om şi
viaţă”.( Nicolae Iorga)

Există o multitudine de modalităţi de a studia istoria. Studierea aprofundată a programei şcolare va conduce la
înţelegerea, de către învăţător, a manierei de predare-învăţare a istoriei din perspectiva noului curriculum, în care
ponderea unor demersuri centrate pe învăţarea activă creşte, în care trebuie reechilibrat raportul dintre formativ-
informativ, în care devin o necesitate corelaţiile şi asocierile inter- şi transdisciplinare, în aşa fel încât istoria să fie
percepută şi înţeleasă prin prisma dimensiunilor sale: culturale, economice, sociale, politice. Demersurile didactice nu
se pot limita la informaţiile învăţătorului; elevul trebuie pus în situaţia de a vedea, de a căuta/investiga/cerceta anumite
aspecte ale vieţii de familie, ale vieţii localităţii; condus de învăţător, elevul va pătrunde într-un alt timp trecut de care
depinde propria lui existenţă şi a celor din jur. Toate aceste observaţii sugerează clar ideea că istoria nu se poate învăţa
numai în sala de clasă. Fiecare metru pătrat din trupul ţării înseamnă istorie; în anumite zone sunt concentrate vestigii,
muzee, monumente, case şi locuri încărcate de semnificaţii, mărturii ce-au învins timpul, dovezi ale trecerii omului.
Acestea toate leagă trecutul de prezent şi proiectează un posibil viitor. Prin intermediul lor, elevul zideşte punţi mintale
pe care le încrustează cu sentimente şi atitudini ÎNVAŢĂ, prin ele, ISTORIA.

De asemenea, studiul istoriei la clasa a IV-a nu se rezumă numai la o oră pe săptămână, inclusă în orar.
Articularea celor trei tipuri de educaţie - formală, nonformală şi informală - va conduce la realizarea calitativă a
obiectivelor cadru şi de referinţă, va conduce la descoperirea unor soluţii didactice eficiente de către învăţător.
Curriculum-ul actual de istorie pentru clasa a IV-a cuprinde, între dominantele sale, reechilibrarea raportului formativ-
informativ, corelarea interdisciplinară, realizarea unei oferte de cunoaştere, toate dimensiunile istorice fiind centrate pe
învăţarea activă. Fără a nega metodele de însuşire tradiţională (expunerea, conversaţia, demonstraţia, modelarea) în
prim plan apar metodele active, productive, formative (descoperirea, cercetarea, observarea, experimentarea, lucrul în
grup, algoritmizarea, asaltul de idei etc.). Acestea sunt metode care valorifică procesele de cunoaştere, înţelegerea şi
receptarea valorilor istoriei.

Metodele formative utilizate pentru realizarea obiectivelor fac ca faptele, evenimentele şi interpretările istorice
să fie cât mai aproape de realitate. Opţiunea profesorului pentru o metodă sau alta constituie o decizie de mare
complexitate. Alegerea unei anumite metode se face în funcţie de obiectiv, de conţinutul procesului instructiv, de
particularităţile de vârstă şi cele individuale ale elevului, de experienţa şi competenţa didactică a profesorului; pentru
elevi, metodele activ – participative utilizate constituie o cale mai eficientă de acces spre cunoaşterea adevărului istoric,
a culturii şi a comportamentelor umane, un mod de a cerceta şi descoperi lucruri noi. Astfel, elevii capătă noi deprinderi
intelectuale şi capacităţi cognitive, atitudini, sentimente şi comportamente. În cadrul orelor de istorie, am utilizat câteva
din tehnicile şi metodele moderne de predare–învăţare: metoda cubului, metoda organizatorului grafic (diagrama Venn,
„spider man” – „pânza de păianjen”), ciorchinele, jurnalul cu dublă intrare, copacul ideilor, aritmogriful sau rebusul
istoric, turul galeriei, mozaicul, braistorming-ul,   alături de prezentările PowerPoint.

Proiectul interdisciplinar, dosarul tematic, portofoliul reprezintă alternative eficiente la lecţia clasică de
istorie. Rolurile şi responsabilităţile elevilor sunt diversificate şi antrenate, elevul este pe rând, gânditor, cercetător,
coechipier, redactor, reporter, pictor, actor şi prieten. Lucrul în echipă capătă valenţe formative deosebite, socializează
şi sudează relaţii interumane fundamentale: de colaborare, de prietenie, de întrajutorare, de competiţie. Proiectele pe
care le realizăm la istorie putem să le valorificăm la activităţile cu caracter educativ extracurricular. Pot fi prezentate la
serbările şcolare, la atelierele interactive şcoală-familie sau la unele activităţi desfăşurate în comunitate. În biblioteca
şcolară  pot fi organizate diverse manifestări, evenimente culturale deosebite axate pe importante aniversări şi
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comemorări ale neamului în cadrul cenaclurilor, cluburilor, saloanelor bibliotecii.  În cadrul lor se pot desfăşura
concursuri, dramatizări, expoziţii-concurs de desene şi lucrări pe teme istorice confecţionate manual de către copii,
întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale. Prezenţa unor personalităţi ale vieţii publice, artistice, culturale şi
ştiinţifice oferă elevilor o diversitate culturală şi ştiinţifică de înaltă destindere sufletească, reculegere intelectuală şi
spirituală.

Alături de şcoală, muzeul este cel mat bun loc pentru a învăţa despre patrie, popor, libertate, eroism. Vizitele la
Muzeul de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău contribuie la sporirea valorii instructiv-educative a lecţiilor de istorie.
Elevii văd pe viu exponatele muzeului: tezaur monetar, vase ceramice, unelte cioplite, piese de îmbrăcăminte, armuri,
arme de luptă, etc. Excursiile în ţară, vizitele prin ţinutul natal reprezintă modalităţi atractive pentru a-l pune pe elev în
contact cu trecutul.

Noi, dascălii, dispunem de resursele necesare, astfel încât prin activităţile formale şi nonformale să deschidem
porţile sufletului celor ce ne-au fost daţi în grijă, pentru a-i adăpa şi pe ei din această fântână nesecată a poporului
român. Menirea noastră este să modelăm suflete, să cultivăm valorile spirituale ale poporului nostru şi să păstrăm vie şi
neştirbită  moştenirea lăsată de strămoşi.
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Factori psihosociali implicaţi în formarea identităţii
Ciudin Dorina

Școala Gimnazială Letea Veche

Dezvoltarea conştiinţei de sine este determinată de o serie de factori psihosociali, în primul rând de relaţiile
adolescenţilor cu adulţii, aprecierile lor faţă de muncă, calităţile tânărului dar şi aprecierile colectivului din care face
parte. Comportamentul în şcoală, în afara ei, dar şi rezultatele pe care le obţine la şcoală îl diferenţiază de ceilalţi, îl face
să-şi dea seama că este o fiinţă cu o anumită individualitate ce gândeşte, simte şi acţionează într-un mod specific.

În adolescenţă, tânărul îşi dă seama dacă gândeşte corect sau nu asupra diferitelor probleme, dacă îşi iubeşte
părinţii, colegii, profesorii, dacă are voinţă tenace sau este călăuzit de simţul datoriei; dacă este principial sau dacă
există o mare deosebire între ceea ce gândeşte şi ceea ce face.

Omul nu este un produs inert al unor forţe anonime externe sau interne, el nu este într-o mare măsură opera
voinţei sale proprii. În cadrul tiparelor biologice pe fondul şi urzeala matriţei ereditare se conturează şi se diferenţiază
treptat modele sugerate de familie, apoi de şcoală pentru a ajunge la acele permanenţe personale, sisteme dinamice şi
organizate care asigură omului echilibrul durabil, integritatea lui unică şi creatoare. În etapa de vârstă la care ne referim,
tinerii capabili să judece singuri, îşi caută identitatea, încearcă să se autodefinească prin comparare cu cei din jur
(părinţi, fraţi, colegi). Un rol important în formarea şi dezvoltarea identităţii îl are familia. Aceasta constituie matricea
fundamentală pe baza căreia se dezvoltă personalitatea şi care contribuie de timpuriu la apariţia unor reprezentări despre
sine şi despre ceilalţi, prin ideile, atitudinile, sentimentele, etc. cu care i-a contact în primele clipe de viaţă. Nici un alt
domeniu nu oferă asemenea diversitate de relaţii într-o unitate socială atât de restrânsă. Părinţii oferă modele de formare
a personalităţii copiilor, modele care vor apare adaptate, în relaţiile adulţilor de mai târziu. Modul cuiva de a vedea, de a
simţi, de a stabili raporturi cu ceilalţi membrii ai societăţii trebuie căutat şi în particularităţile convieţuirii cu cei care i-
au format familia. Familia este locul unde se construiesc prototipurile pentru toate relaţiile de supra sau subordonare,
de complementaritate sau reciprocitate, cu nenumărate nuanţe afective care le colorează.

Un cuplu de părinţi,  compus din personalităţi suficient integrate şi echilibrate, solidare şi în genere satisfăcute,
persoane având un anumit grad de inteligenţă, tact, intuiţie şi stabilitate emotivă, constituie prin sine un factor de
educaţie complet şi eficient. Negativând imaginea propusă  ne dăm seama imediat ce rol nefast îl joacă în educaţia
copiilor o familie deformată, dezintegrată, ce traume morale provoacă lipsa de armonie, certurile, brutalităţile. Lipsa
unuia dintre părinţi, datorită divorţului sau decesului, dezechilibrează personalitatea copilului nu numai pentru că
anulează indispensabilul caracter de bipolaritate al prestaţiei educative, dar şi prin faptul că sărăceşte imaginea pe care
copilul şi-o formează despre universul social. Diversitatea mediului familial oferă copilului şi posibilitatea de a se defini
şi preciza pe sine, el joacă un rol de neînlocuit în cucerirea coerenţei personale. Totodată, el contribuie la descoperirea
comportamentelor sociale fundamentale ca de pildă apărarea drepturilor proprii şi respectarea drepturilor altuia şi ajută ,
prin urmare, atât individualitatea cât şi socializarea copilului. Diversitatea mediului familial oferă copilului şi
posibilitatea de a se defini şi preciza pe sine.

De regulă adolescenţa este considerată vârsta cea mai critică din viaţa unui om, acum confruntându-se
copilăria cu maturitatea, experienţa de viaţă redusă cu interesele şi preocupările adultului. Mulţi părinţi se văd parcă
puşi în faţa unui alt copil decât cel pe care îl ştiau; parcă nu-i mai ascultă şi nu-i mai respectă în aceeaşi măsură, devine
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noncomformist şi chiar rebel. S-ar putea spune că dacă în anii anteriori au învăţat să devină părinţi „în general” acum
au nevoie de o nouă „specializare” trebuind să devină „părinţi de adolescenţi”

Căutarea identităţii în adolescenţă are o relaţie importantă cu spiritul de revoltă. El consideră că părerile sale
trebuie să primeze, el dorind în orice chip să facă impresie, să atragă atenţia, să fie luat în seamă şi considerat un adult.
Îşi dă seama că nu mai este copil deoarece atitudinea în faţa vieţii este alta: Am ajuns la o vârstă în care copilul a
dispărut. Felul de judecată, faptele mele sunt mai mature, iar felul de a privi viaţa este altul decât în copilărie.Nici un
adolescent nu doreşte să fie tratat ca un copil iar în faţa adultului manifestă o atitudine de revoltă. Ieşirea din
conformismul infantil este echivalent cu câştigarea independenţei.

Conflictul dintre generaţii este şi va fi etern; întotdeauna părinţii ca adulţi, vor avea principii stabilizate,
verificate, o doză de scepticism, în timp ce tinerii vor avea idealuri, vor tinde spre perfecţiune, fiind mai încrezători.

Adolescenţii depind încă de părinţii lor sub aspect emoţional şi material. Retragerea afecţiunii şi dragostei
precum şi măsurile disciplinare influenţează modul de percepere a propriei persoane de către adolescent. Expectaţia
părinţilor faţă de rezultatele şcolare ale adolescenţilor are de asemenea, un rol important în dezvoltarea conştiinţei de
sine. Mai ales mamele se preocupă de problemele rezultatelor şcolare. Mamele adolescenţilor cu autoconştiinţă înaltă,
siguranţă în rezultatele şcolare, au tendinţa de a manifesta conduite lejere faţă de copii lor, se mândresc cu rezultatele
şcolare, dar în fapt menţin reguli severe şi cerinţe faţă de tineri de teamă că aceştia să nu scadă atenţia faţă de obţinerea
de rezultate bune şcolare. Mamele cu tineri cu expectaţie joasă au tendinţa de a subevalua capacităţile acestora şi
tratează uneori copiii ca pe o povară, ceea ce erodează dezvoltarea conştiinţei de sine a acestora. Tânărul sau tânăra nu
caută doar să se afirme ci caută un statut care să le stabilească anumite drepturi.

Preocuparea adolescentului în relaţie cu adultul este să stabilească raporturi de egalitate şi nu raporturi de tipul
educat şi educator. Totuşi, puţin sigur pe el, provocator şi timid totodată, simte nevoia să fie susţinut de cei de-o seamă
cu el.  Cu toate atitudinile de revoltă sau independenţă pe care le afirmă, adolescentul simte încă nevoia de protecţie. Ea
constituie efectiv un factor de securizare. În familie adolescentul doreşte să fie considerat, acceptat şi stimulat. El este
deosebit de sensibil la felul de afecţiune care i se arată şi la atitudinea apreciativă a celor din jur. Pentru dezvoltarea
personalităţii şi a identităţii adolescentului, părinţii trebuie să arate adolescentului afecţiune şi înţelegere. Părinţii trebuie
să ţină cont că exemplul personal are infinit mai multă eficienţă pedagogică decât „predicile” şi „cicăleala”. Pentru
dezvoltarea adolescentului este necesar ca acesta să fie lăsat cât mai liber, concomitent cu învăţarea unor atitudini cât
mai morale prin exemplul părinţilor. Este bine ca tânărul adolescent să fie lăsat să experimenteze şi să-şi asume
responsabilităţi pentru a deveni independent. Libertatea de a intra într-un grup de vârsta lui îi permite să experimenteze
comportamente sociale pe care şi le-a însuşit în climatul afectiv al familiei. Grupul este acela care conduce la formarea
unei identităţi sociale. El oferă adolescentului un ideal de sine, o imagine liniştitoare a propriului Eu, un antidot pentru
neliniştile sale anterioare. Până la această vârstă copilul nu dovedea preocupări pentru rolul pe care-l putea juca în
societate, la adolescent se remarcă apariţia conştiinţei sociale, el devine conştient de persoana altuia, dar şi de a lui. El
nu se poate defini decât făcând comparaţie cu ceilalţi membrii ai societăţii pe care o frecventează. Libertatea şi
independenţa faţă de relaţiile parentale sunt adesea frustrante şi creează nu numai nesiguranţă ci şi sentimente de
culpabilitate. Aceleaşi fenomene au loc şi cu privire la grup. Apartenenţa la grup este competitivă şi adesea tensionată,
ceea ce va genera sentimentul de dependenţă, dar concomitent şi de independenţă şi o oarecare nesiguranţă. Astfel
procesul formării conştiinţei de sine se ajustează şi prin raportare la cei din aceeaşi generaţie.

În etapa adolescenţei, relaţiile dintre fete şi băieţi sunt mai puţin distanţate, pot să se organizeze prietenii de
grupuri mixte. Prieteniile cu tinerii de acelaşi sex sunt pline de confidenţe şi se organizează pe preocupări comune.
Imaginea de sine se formează la această vârstă şi prin integrarea în propria clasă de elevi, prin interacţiunea cu colegii şi
profesorii. Profesorul are rolul de a „ghida” munca în grup, a realiza aprecieri la adresa elevilor, cât şi prin a fi un
îndrumător, obiect de comparaţie şi identificare pentru elevi. Profesorul joacă rolul de model în măsura în care
aspiraţiile adolescentului tind să găsească împlinirea modului de a fi în obiectul pe care îl predă şi în modul în care o
face. Clasa este un mediu de socializare prin comparaţiile pe care adolescentul are posibilitatea să le facă. Comparaţiile
pe care adolescentul le poate realiza îi oferă puncte de reper, posibilitatea de a afla care-i sunt propriile capacităţi în
raport cu ale celorlalţi; deci de a-şi forma o imagine a calităţilor de care dispune. În şcoală adolescentul îşi dezvoltă
creativitatea, învaţă să-l ajute pe celălalt, să îl accepte, învaţă să se exprime, să devină responsabil, să fie acceptat de
celălalt. Ei sunt preocupaţi să discute problemele comune şi să participe la soluţionarea lor. Astfel ei îşi vor asuma
roluri, vor impune statusuri. Stimularea creativităţii şi comunicării în grup, atât în şcoală cât şi în afara ei poate duce la
conştientizarea unor posibilităţi, la lărgirea câmpului relaţional şi motivaţional, a învăţării unor norme şi conduite
sociale şi la împlinirea social afectivă a tinerilor.

Grupul şcolar antrenează un sistem complex de interacţiuni ce duce la stabilirea unei reţele de relaţii (fie
formale, fie informale) corespunzătoare; el constituie un subsistem social care se relaţionează cu alte subsisteme şi se
integrează în sistemul social.

Fiecare are conştiinţa unui rol, a unei poziţii pe care o ocupă în societate. De aceea înţelesul de eu este
individual legat de poziţia pe care o ocupăm în societate. Dacă statutul social şi rolul s-ar schimba de la o zi la alta s-ar
cădea într-un haos psihologic. Ceea ce ne face să ne regăsim şi să ne recunoaştem este în mare măsură aceeaşi
atmosferă socială pe care o respirăm, stabilitatea familiei, a aspiraţiilor etc.

În perioada adolescenţei, rolurile dobândite şi de adeziune se multiplică. Ele generează treptat roluri
prospective. Întotdeauna unul din roluri este dominant.  Virtual, orice adolescent este un om politic, un filosof, un
reformator social, un om util societăţii.
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Adolescentul nu-şi poate forma singur o concepţie morală. De multe ori îi lipsesc criteriile autentice pentru a
deosebi moralul de imoral, binele de rău. De asemenea au nevoie să fie ajutaţi de adulţi pentru a pune de acord criteriile
aprecierii morale. El simte nevoia să afle cheia pătrunderii în fondul care identifică binele şi frumosul.

Contribuţia competiţiilor sportive la dezvoltarea personalităţii elevilor

Codreanu Tili Mihaela
Şcoala Gimnazială Solonţ, Comuna Solonţ, Bacău

Motto: „ Plantele se formează prin cultivare
şi omul prin educaţie”

( Rousseau – Emile sau despre educaţie )

În lucrarea „ Omul modern şi educaţia sa” Gaston Berger afirma: „ A educa înseamnă în acelaşi timp a
comunica o învăţătură, a forma sensibilitatea şi judecata, a trezi imaginaţia creatoare. A-l înarma bine pe om pentru a-i
permite să trăiască într-un univers în acceleraţie înseamnă a-i da, odată cu cunoştinţele indispensabile, entuziasm,
luciditate şi curaj.”

Pe lângă celelalte activităţi şi măsuri de ordin educativ realizate în şcoală şi familie, educaţia fizică, mai mult
decât oricare altă disciplină de învăţământ, oferă un larg câmp de manifestare şi de formare a unor multiple laturi ale
personalităţii elevilor.

Exerciţiul fizic, încadrat într-o formă organizată de practicare şi supraveghere, aşa după cum este cazul lecţiei
de educaţie fizică, contribuie la formarea trăsăturilor pozitive de caracter, influenţează favorabil latura psihică, „ascute
simţurile”, dezvoltă spiritul de observaţie, stimulează gândirea, toate acestea bazate pe convingeri care au posibilitatea
de a se transfera în comportamentul cotidian al elevilor, sporindu-le şansele de integrare în activităţile de grup, în
vederea socializării lor.

Întrecerea şi concursul, ca forme de practicare a exerciţiilor fizice şi de dezvoltare a deprinderilor motrice de
bază aplicativ-utilitare şi sportive, sunt caracterizate de faptul că participanţii îşi dispută întâietatea, individual sau pe
echipe.

Întrecerile organizate în cadrul lecţiilor de educaţie fizică au darul de a solicita iniţiativa, participarea activ-
conştientă, de a dezvolta voinţa şi  curajul, de a stimula asumarea de responsabilităţi şi manifestarea unui comportament
civilizat, toate acestea într-un sistem de relaţii diversificate cu partenerii şi adversarii şi, după caz, cu spectatorii, pe un
fond de fair- play.

Copiii îndrăgesc foarte mult întrecerile sportive, se angajează motric si psihic, dar manifestă şi o deosebită
atenţie faţă de corectitudinea stabilirii învingătorilor. De aceea, pe lângă demonstrarea şi explicarea conţinutului, trebuie
acordată o foarte mare atenţie precizării regulilor ce trebuie respectate şi modului de stabilire a câstigătorului.

Întrecerea are un profund caracter educativ tocmai atunci când cadrul didactic reuşeşte să precizeze clar
conţinuturile şi modul de desfăşurare, asigurând în acelaşi timp, realizarea lor de către copii, într-un climat care
presupune dorinţa de a învinge, colaborarea şi susţinerea partenerilor,  respectul faţă de adversar, ordinea şi disciplina
stabilite şi acceptate prin reguli.

În afara procesului didactic, întrecerea se regăseşte şi în recreaţiile organizate, pe durata drumeţiilor,
excursiilor, taberelor, în activităţile recreative de grup, în serbări, cât şi în timpul liber al copiilor. Folosirea întrecerilor
în activităţile didactice, şi în afara lor, pe lângă dezvoltarea capacităţii motrice, contribuie şi la înzestrarea copiilor cu
capacitatea de a-şi organiza independent, într-un mod plăcut şi util timpul liber.

Concursul reprezintă o formă superioară de organizare, care vizează disputarea întâietăţii sportive. El se
desfăşoară pe ramuri şi probe sportive, de regulă pe categorii de vârstă (copii, juniori, tineret, seniori), sex (fete-băieţi,
feminin-masculin),  având conţinuturi motrice şi reguli de desfăşurare stabile şi unitare pe plan naţional şi internaţional,
fiind oficiate de arbitrii calificaţi.

Dacă în învăţământul preşcolar predomină întrecerile, la ciclul primar se organizează şi concursuri de alergări,
sărituri, aruncări, gimnastică, minibaschet, minihandbal, minifotbal, schi, înot, patinaj, şah, tenis de masă.

Concursurile se programează în afara  programului şcolar. Învigătorii sunt recompensaţi cu titluri (campionul
clasei, al municipiului, câstigătorul „Cupei Vacanţei” etc.), diplome, medalii şi premii (din fondurile şcolii, comitetului
de părinţi, organelor sportive locale, sau sponsorilor).

Pe lângă întrecerile şi concursurile sportive organizate, ideea de competiţie este inseparabilă de aceea de joc
sportiv. Competiţia, care apare între membrii echipelor care participă la un joc sportiv (fotbal, baschet, handbal, volei)
precum şi tehnica, tactica, antrenamentul si organizarea activităţii specifice au o influenţă educativă remarcabilă asupra
elevilor, contribuind la conturarea personalităţii complexe a acestora.

Practicarea jocurilor sportive îl formează pe copil în spiritul subordonării intereselor personale acelora ale
echipei. Totodată, practicarea jocurilor sportive – prin însăşi esenţa lor – dezvoltă spiritul de colaborare şi de
întrajutorare reciprocă. Un jucător, oricât ar fi de bun, câştigă şi pierde cu echipa sa, sau obţine în clasament poziţia pe
care o are echipa. Această caracteristică pune în evidenţă una dintre contribuţiile jocurilor sportive la integrarea socială
a copilului.



175

Spiritul de organizare şi disciplina conştientă şi liber consimţită sunt educate prin însăşi  acceptarea şi
respectarea benevolă a regulilor de joc, a arbitrajului, a disciplinei (tactice si de antrenament). Prin esenţa lor, prin
activitatea solicitată de practicarea lor şi prin regulamente, jocurile sportive constituie o „organizare organizată”, o
organizare a spaţiului şi timpului, cu excepţionale influenţe asupra comportamentului copiilor şi tinerilor.

De asemenea, trebuie remarcată contribuţia jocurilor sportive la dezvoltarea iniţiativei, a combativităţii, a
voinţei necesare învingerii greutăţilor.

O menţiune specială trebuie făcută privitor la contribuţia jocurilor sportive la dezvoltarea gândirii, a unei
gândiri „practice”.Activitatea din joc obişnuieşte copilul să analizeze situaţiile, să le compare şi să tragă concluzii
practice cu maximă rapiditate. Concluziile nu rămân într-un stadiu contemplativ, ci se transformă în acţiuni. Toate
aceste procese de gândire se caracterizează, în afară de rapiditate, prin corelarea situaţiilor analizate şi conduc în final la
dezvoltarea atenţiei distributive şi a capacităţii de anticipare a acţiuniilor, a evenimentelor. De remarcat este faptul că
procesele de gândire şi continuarea lor cu acţiuni concrete se petrec în condiţii de puternică tensiune fizică şi afectivă.

Dacă la cele expuse se adaugă şi caracteristica de recreativitate şi de agrement, aflăm motivul pentru care
jocurile sportive sunt practicabile şi practicate cu plăcere de elevi.

Pe parcursul diferitelor competiţii sportive pe care le orgnizează, cadrul didactic poate realiza formarea unui
comportament ordonat şi disciplinat prin:
formarea obişnuinţei de punctualitate la activitate, într-o ţinută estetică adaptată spaţiului în care se desfăşoară
activitatea, temperaturii şi stării atmosferice;
încadrarea rapidă în formaţiile de lucru ordonate;
exigenţă maximă şi promptă pentru orice manifestare de indisciplină evidentă;
stabilirea unor responsabili de grupă şi precizarea atribuţiilor acestora, cu deosebire privind modul de manipulare a
materialelor şi aparatelor, comportamentul colegilor, activităţii de autoorganizare şi autoarbitrare.
Stimularea şi dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter poate fi realizată prin:
suprevegherea exigentă a îndeplinirii sarcinilor de execuţie în întreceri, respectând regulile stabilite;
urmărirea comportamentului în cadrul relaţiior de grup, combătând vedetismul şi individualismul, abordarea unei
atitudini cooperante, eliminarea brutalităţilor de orice fel, excluderea limbajului suburban;
stimularea mândriei individuale pentru aportul adus reuşitelor grupului din care face parte;
încurajarea elevilor pentru învingerea sentimentului de neputinţă şi depăşirea limitelor presupuse a fi maximale;
stimularea iniţiativei elevilor, concretizată în găsirea soluţiilor optime privind realizarea diferitelor sarcini sau
organizarea şi desfăşurarea întrecerilor şi concursurilor;
asigurarea unor arbitraje competente şi obiective în cadrul diferitelor categorii de întreceri.
În concluzie, se poate afirma că educaţia fizică îşi aduce o importantă contribuţie la dezvoltarea concomitentă a fizicului
şi a psihicului, ca manifestări inseparabile ale creşterii şi dezvoltării individuale, legătura dintre ele fiind un proces
biologic natural. De aici şi dictonul bine cunoscut: „Mens sana in corpore sano”
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Formal şi nonformal în activitatea didactică

Florina Codreanu
Şcoala Gimnazială Enăcheşti Bereşti-Tazlău

Educaţia  provine  etimologic din latinescul ,,education, - onis”  care desemnează acţiunea de a educa, de
creştere, de a dezvolta calităţile fizice, intelectuale şi morale

M. Ionescu şi V. Chiş susţin că prin educaţie ,, se desemnează  un ansamblu de influenţe care contribuie la
formarea omului ca om, respectiv acţiunea de modelare a naturii umane   în direcţia realizării unor finalităţi în temeiul
unor valori sociale acceptate”.

Se consideră în mod tradiţional că educaţia oferită de şcoală este o educaţie formală, în timp ce  activităţile
educative organizate de alte instituţii cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor etc., se constituie în educaţie
nonformală, iar influenţele spontane care derivă din mediu, familie, grup de prieteni, mass media, ar  însuma educaţia
informală.

Etimologic, ,,formal” provine din latinescul ,,formalis” care desemnează o ,,formă, figură, model, organizat
legal, formal” (Bontaş 1998). Aşadar, educaţia formală sau oficială este o formă a educaţiei care reprezintă ,,ansamblul
acţiunilor educative, sistematice şi organizate, elaborate în cadrul unor instituţii de învăţământ specializate (şcoală,
universitate, etc.) (Stan 2011).
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Alţi autori, Horst Schaub şi Karl Zenke susţin că educaţia formală este ,,un punct de referinţă care are în centrul
său copilul, ca subiect al educaţiei şi instrucţiei” (Schaub&Zenke 2001).

Având un caracter instituţionalizat, această formă a educaţiei se realizează prin intermediul procesului de
învăţământ cu tot ceea ce presupune el: programe, planuri, manuale, orare, întocmite şi urmate de corpul profesoral în
domeniu. Fiind realizată în cadrul unui  sistem de învăţământ educaţia formal se realizează într-un mod organizat
conştient, organizat, sistematic, coordonat, dirijat, planificat şi evaluat conform unei politici educaţionale, reglementate
prin acte normative.

Există o serie de puncte tari ale educaţiei formale, dar în acelaşi timp şi puncte slabe. Astfel, punctele tari ar fi
determinate de faptul că prin educaţie formală există posibilitatea unei evaluări individualizate de tip formativ precum şi
dezvoltarea sistematică a deprinderilor de muncă intelectuală a celor incluşi în sistem.

Punctele slabe ar deriva din faptul că prea puţin se face referire şi legătură la experienţa de viaţă a elevilor,
existând o predispoziţie spre rutină şi plictiseală şi un mare ,,galop” pentru parcurgerea programei şcolare. Se fac puţine
corelaţii între discipline iar motivaţia şi interesul elevilor este destul de scăzut. O altă limită ar ţine de tendinţele  masive
de memorizare a cunoştinţelor, dar şi de subiectivismul în evaluare.

Educaţia nonformală vizează activităţile organizate în mod sistematic în afara sistemului formal. Provenind din
latinescul ,, nonformalis” care înseamnă ,,fără norme, în afara formelor organizate în mod oficial pentru un anumit gen
de activitate” (Bontaş, 1998), educaţia nonformală există încă de la începutul secolului XX, fiind înfiinţată de o
asociaţie de tineri în Germania ca reacţie împotriva caracterului livresc al şcolii, prin care tinerii erau îndemnaţi să
călătorească şi să cunoască ţara. Educaţia nonformală cuprinde şi acea formă de educaţie ,,complementară”, în paralel
cu şcoala, sau educaţie ,,suplimentară” sau de ,,substituţie” (de ex. pentru cei analfabeţi).

În cadrul acestei forme de educaţie se remarcă  o mai mare flexibilitate şi deschidere spre interesele şi
posibilităţile elevilor, (Cucoş 1999, Stan 2001) care sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţilor, profesorii jucând un rol discret.

Punctele tari ar consta în faptul că există mai multă libertate de acţiune şi se încurajează munca în echipe,
activităţile având un caracter multi şi pluridisciplinar, în timp ce punctele slabe ar deriva din absenţa unor demersuri
evaluative sistematice şi posibila cultivare a derizoriului prin vehicularea unei culturi desuete.

Principalul agent al educaţiei este profesorul care are datoria de a îmbina şi valorifica atât educaţia formală cât
şi cea nonformală şi informală. ,,Articularea celor trei tipuri de educaţie trebuie să se facă potrivit finalităţilor educaţiei
formale. Educaţia nu se mai poate reduce la instruirea de tip şcolar (formal), instituţiile de învăţământ ar pierde dacă s-
ar izola de contactul cultural – educativ, sau dacă nu s-ar angaja în lupta pentru impunerea valorilor purtătoare de viitor
şi pentru contracararea unor influenţe sau orientări dăunătoare. Şcoala nu-şi mai poate permite să ignore mesajele
celorlalte tipuri ale educaţiei, bogatele informaţii şi experienţe inedite accumulate de elevi în timpul liber.”(Jinga Ioan,
Bucureşti All 2006)
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Promovarea culturii şi civilizaţii româneşti prin excursiile tematice

Cojocaru Carmen - Elena Şcoala. Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău
Tocilă Mariana Elena - Şcoala. Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău

În literatura de specialitate, educaţia non-formală este definită ca fiind educaţia cere se  realizează în afara
şcolii sau în afara anilor de studiu si este reprezentată de activităţile educative  organizate de alte instituţii şi nu de
şcoala – muzee, biblioteci, cluburi ale elevilor etc.; sau ca educaţia care se realizează în afara şcolii  prin influenţa
mediului familiar, a prietenilor sau a mediului de viaţă.

Educaţia nonformală  diferită  de educaţia formală, atât prin conţinut cât şi prin formele de realizare. În
educaţia nonformală conţinutul se  organizează  pe arii de interes şi nu pe ani sau discipline de studiu,  iar activităţile
sunt diverse atât  ca durată, cât şi ca mod de organizare sau predare.

Autorii care au în vedere ca grup ţintă elevii, subliniază că educaţia non-formală conţine “influenţele
educative”, care au loc în afara clasei şi anume: activităţile extraşcolare sau activităţile opţionale sau facultative. Alţi
autori vorbesc despre educaţia non-formală ca despre “educaţia extraşcolară”.
Pentru promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti cadrele didactice pot apela la o serie de activităţi cu caracter
nonformal cum ar fi: excursiile tematice, vizitele la muzee, vizionarea unor ecranizări cu caracter istoric, vizionarea de
spectacole cu conţinut istoric, sărbătorirea evenimentelor cruciale din istoria românilor ş.a. Cea mai importantă dintre
aceste forme de organizare rămâne excursia tematică.

Excursia este una din activităţile extraşcolare cel mai des utilizate pentru cunoaşterea trecutului local sau
naţional. Excursia istorică se poate organiza în toate localităţile ţării deoarece peste tot există mărturii ale trecutului
dintre cele mai semnificative.
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Excursia bine organizată şi pregătită, creează o atmosferă foarte favorabilă educaţiei. Preferinţa pentru excursii
şi participarea masivă a elevilor la astfel de manifestaţii sunt argumente suficiente pentru a demonstra că elevii preferă
să cunoască cât mai multe lucruri noi în mod direct, că se simt bucuroşi să îşi petreacă timpul într-un mod plăcut  în
mijlocul naturii, că trăiesc simţirile  cele mai intense în contact direct cu tezaurul valorilor înaintaşilor, că prieteniile şi
colegialitatea cunosc noi dimensiuni.

Excursiile se pot clasifica după mai multe criterii şi anume:
- după sezonul în care se organizează: excursie de iarnă, de primăvară, de vară sau de toamnă;
- după  mijloacele de transport folosite: drumeţii sau cu trenul, autobuzul, bicicleta etc.:
- după loc şi durată; excursii locale (2-3 ore) sau pe o durată mai mare şi pe un traseu mai lung, depăşind

graniţele judeţului;
- după obiectivul general sau obiectivele concrete: excursii-lecţie, care au drept scop dobândirea sau

aprofundarea de cunoştinţe:
- cu caracter recreativ sau sportiv;
- după treptele de învăţământ, în funcţie de particularităţile elevilor. În clasele primare excursiile au caracter

intuitiv, în cadrul cărora se îmbină cunoaşterea perceptivă cu cunoaşterea raţională; în clasele gimnaziale se
aprofundează, se sistematizează şi se îmbogăţesc cunoştinţele, în clasele liceale se recapitulează se apreciază
sau se corelează cunoştinţele de istorie cu cele de la alte discipline de studiu.
În cadrul excursiilor se pot folosi toate metodele de învăţământ, dar observaţia, comparaţia, învăţarea prin

descoperire, problematizarea, demonstraţia şi interdisciplinaritatea au întâietate.
În desfăşurarea excursiei se identifică mai multe etape: pregătirea excursiei; desfăşurarea excursiei;

sistematizarea cunoştinţelor; valorificarea excursiei: tema pentru acasă.

Proiect de excursie

Data şi durata excursiei: 1 zi
Tema: Monumentele istorice, culturale şi turistice din nordul Moldovei
Traseul: Bacău – Roman – Fălticeni – Suceava – Ipoteşti – Hanu Ancuţei– Bacău.
Obiectivul general: cultivarea preţuirii şi a dragostei de frumos faţă de monumentele culturale din zonă, faţă de
obiceiurile şi tradiţiile poporului nostru, faţă de morala creştină românească şi faţă de natura patriei.
Obiective operaţionale: La sfârşitul excursiei elevul va fi capabil:
 să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonelor vizitate (forme de relief, ape, vegetaţie, faună,

tipuri de sol);
 să observe obiectivele istorice, economice şi culturale;
 să descrie obiectivele vizitate şi să argumenteze importanţa lor;
 să manifeste interes pentru cunoaşterea istoriei poporului român zi a culturii naţionale;
 să aprecieze şi  să ocrotească frumuseţea locurilor vizitate;
 să reactualizeze lecturi istorice, geografice, literare, cântece despre obiectivele vizitate.

Pregătirea excursiei
Anunţarea excursiei se face cu cel puţin o lună înainte de data plecării.

Pregătirea elevilor se face într-o lecţie sau într-o şedinţă specială de instructaj. Cu această ocazie se prezintă
scopul excursiei, traseul cu punctele cele mai importante. De asemenea se precizează materialele necesare pentru
activitatea desfăşurată (caiete de notiţe, pixuri, creioane, hartă), echipamentul adecvat. Elevii prezenţi vor fi împărţiţi în
cinci grupe, fiecare grupă având de observat şi notat pe lângă cunoştinţele de istorie şi alte informaţii cu referire la:
frumuseţile naturii: etnografie: obiceiuri, tradiţii: literatură, folclor, muzică; credinţe religioase, morala creştină
românească. Se pot folosi albume, vederi, diapozitive sau fragmente de filme didactice cu ajutorul cărora se trezeşte
interesul elevilor pentru a lua contact direct cu frumuseţile naturii, cu valorile monumentelor istorice din acea parte a
ţării. Cunoştinţele obţinute în cadrul excursiei vor fi valorificate în cadrul unei ore de recapitularea materiei.
Desfăşurarea excursiei

La data şi ora stabilită, elevii se adună în curtea şcolii, se face prezenţa, se verifica costumaţia şi se face
îmbarcarea în autocar. Se reaminteşte itinerarul istoric, folcloric şi etnografic.
Itinerar;  Obiective
istorice – culturale Principalul  conţinut  de  idei  din  explicaţiile  învăţătorului

Fălticeni
Muzeul de artă Ion
Irimescu

- un muzeu de artă plastică românească înfiinţat în anul 1974. Este constituit din donaţia
făcută de sculptorul român Ion Irimescu şi găzduieşte cea mai mare colecţie de autor din
România. Expoziţia permanentă oferă cea mai reprezentativă creaţie a artistului Ion
Irimescu, peste 300 de sculpturi şi aproximativ 1000 de desene.

Suceava
Oraşul Suceava

Cetatea de Scaun

- Devenit încă în a doua jumătate a sec. al XIV-lea reşedinţa principală a domnilor
moldoveni, a jucat timp de nouă veacuri un rol de prim rang în istoria Moldovei,
constituind astfel, un simbol al gloriei străbune.
- la marginea de est a oraşului străjuiesc ruinele Cetăţii de Scaun, de atâtea ori asediată,
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Muzeul Judeţean din
Suceava

dar niciodată cucerită de oşti străine. Impunătoarea cetate a fost ridicată în timpul lui
Petru I Muşat, de către meşteri autohtoni, terminându-se în timpul lui Alexandru cel Bun
şi trăind perioada de glorie în vremea lui Ştefan cel Mare, care a întărit-o, astfel încât a
rezistat numeroaselor atacuri duşmane.
- cunoscut şi sub numele Complexul Muzeal Bucovina) este principala instituţie muzeală
din judeţul Suceava. Aceasta funcţionează într-o clădire construită între anii 1902-1903
şi în prezent găzduieşte Complexul Muzeal Bucovina şi secţiile de istorie şi de artă.

Botoşani
Biserica Popăuţi
Casa Memorială
Mihai Eminescu de la

Ipoteşti

- Muzeul de istorie al oraşului
- Ctitorie a lui Ştefan cel Mare, biserica este o piesă reprezentativă.
- A fost ridicată în 1936, pe locul leagănului copilăriei lui Eminescu, astăzi comuna
Mihai Eminescu. În 1950 casa a fost amenajată ca muzeu.

Valorificarea excursiei
După excursie are loc o scurtă întâlnire a participanţilor care are drept scop discutarea materialelor adunate,

precum şi identificarea unor neajunsuri sau prezentarea unor recomandări pentru viitor.
Bucovina – ţinut de istorie şi poezie

Răcoare şi un soare roşu încă adormit, învăluit în ceaţa dimineţii de iunie. Aşa se arată ziua în care împreună
cu colegii mei am plecat în excursie spre nordul Moldovei. Soarele ne-a însoţit şi ne-a mângâiat geamul autocarului.
Câmpia verde se trezea la viţă.

Am ajuns repede la Fălticeni. Mi-au plăcut sculpturile prezentate în Muzeul Ion Irimescu.
Aşteptam cu nerăbdare să ajungem la Suceava. Am văzut zidurile cetăţii, dar cetatea era în reconstrucţie şi am

observat-o de la distanţă. Cel mai mult mi-a plăcut Muzeul Naţional al Bucovinei.
Am trecut prin sălile muzeului şi am văzut vase, obiecte vechi, arme dar o sală anume ne atrăgea ca un magnet

– Sala tronului lui Ştefan cel Mare.
Când am intrat, am exclamat toţi: „Oau!”. S-a făcut linişte deplină şi am ascultat explicaţiile doamnei

muzeograf. Eram fascinată de figurile din ceară îmbrăcate cu haine de catifea cusute cu fir de aur. Aşa se îmbrăcau
boierii pe timpul lui Ştefan cel Mare. Domnitorul era în mijlocul boierilor, lângă tron şi parcă ne privea. M-am gândit la
faptele de vitejie ale românilor despre care am citit în „Povestiri istorice” de Dumitru Almaş.
Doamna învăţătoare ne-a făcut semn şi noi am început să cântăm „Ştefan, Ştefan domn cel Mare”. Eram emoţionaţi.

Nu ştiu prea multe despre acele vremuri, dar acum am în faţă o carte poştală pe care am cumpărat-o de la
muzeu.

Cred că trebuie să citesc mult ca să aflu de ce l-a numit poporul pe Ştefan cel Mare - „Soarele Moldovei”.
( Petrescu Anastasia clasa a III-a D, Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” Bacău)
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Formal şi nonformal în activitatea didactică

Corlade Iulia
Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bacău

Educația nonformală a fost definită de către J.Kleis drept „orice activitate educațională,intenționată și
sistematică,desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale,al carei conținut este adaptat nevoilor individului și
situațiilor speciale,în scopul maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se confruntă
acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog,disciplina impusă,efectuarea temelor)”.

Din punct de vedere etimologic,termenul de educație nonformală își are originea în latinescul
„nonformalis”,preluat cu sensul „în afara unor forme special/ oficial organizate pentru un anume gen de
activitate”.Nonformal nu e sinonim cu needucativ,ci desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată sau
neformalizată,dar întotdeauna cu efecte formativ-educative.Din punct de vedere conceptual,educația nonformală
cuprinde ansamblul activităților și al acțiunilor care se desfășoară într-un cadru instituționalizat,în mod organizat,dar în
afara sistemului instituționalizat,în mod organizat,dar în afara sistemului școlar,constituindu-se ca „o punte între
cunoștințelor asimilate la lecții și informațiille acumulate informal”.

Dezideratele educației nonformale sunt în strânsă legătură cu realizarea următoarelor finalități: să lărgească și
să completeze orizontul de cultură,imbogățind cunoștințele din anumite domenii,să creeze condiții pentru „desăvârșirea
profesională sau inițierea într-o nouă activitate”,să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate,să contribuie la
receerea și la destinderea participanților precum și la petrecerea organizată a timpului liber,și la petrecera organizată a
timpului liber,să asigure cadrul de exersare și de cultivare a diferitelor înclinații,aptitudini și capacități,de man ifestare a
talentelor.
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Raportul dintre educația nonformală și cea formală este unul de complementaritate atât sub aspectul
conținutului,cât și în ceea ce privește formele și modalitățile de realizare.

Trăsăturile caracteristice ale educației nonformale sunt relevante pentru această formă care asigură legatura
dintre instruirea formală și cea informală.

O caracteristică importantă se referă la faptul că educația nonformală se desfășoară într-un cadru
instituționalizat,în afara sistemului școlar,cuprinzând activități extraclasă/extradidactice (cercuri pe
discipline,interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive, artistice,concursuri școlare, olimpiade, competiții) și
activități de educație și instruire extrașcolare. Aceste activități evoluează în mediul socio-cultural ca activități de
autoeducație și de petrecere organizată a timpului liber în cadrul cluburilor sportive,la teatru,în muzee sau în cluburile
copiilor,în biblioteci publice,în excursii,acțiuni social-culturale sau în familie ori prin intermediul mass-
mediei,denumită adesea „școala paralelă”.Educatorului nonformal i se solicită mai multă flexibilitate și
entuziasm,adaptabilitate și rapiditate în adoptarea variatelor stiluri de conducere a activității,în funcție de nevoile și
cerințele educatului.Conținutul și obiectivele urmărite sunt prevăzute în documente special elaborate ce prezintă
o mare flexibilitate, diferențiindu-se în funcție de vârstă, sex, categorii socio-profesionale, interesul participanților,
aptitudinile și înclinațiile acestora.

O altă trăsătură caracteristică este caracterul opțional al activităților extrașcolare, desfășurate într-o ambianță
relaxată si plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă publicul de diferite vârste. Evaluarea activităților desfașurate
în cadrul educației nonformale este “facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără
note,calificative”.

Educația nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice: este centrată pe cel ce învață, pe
procesul de învățare, nu pe cel de predare solicitând in mod diferențiat participanții, dispune de un curriculum la
alegere, flexibil și variat propunându-le participanților activități diverse si atractive, în funcție de interesele acestora, de
aptitudinile speciale ale lor, contribuie la îmbogățirea culturii generale și de specialitate a participanților, oferind
activități de reciclare profesională, de completare a studiilor și de sprijinire a categoriilor defavorizate sau de exersare a
capacității indivizilor supradotați , creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într -un mod plăcut, urmărind
destinderea si refacerea echilibrului psiho-fizic, asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii , oferind
alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă și pregătirii lor profesionale, punând accentul pe aplicabilitatea
imediată a cunoștințelor, antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul tehnico -științific,
valorificând oportunitățile oferite de internet, televiziune,este nestresantă, oferind activități plăcute si scutite de
evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă, răspunde cerințelor și
necesităților educației permanente.

Limitele educației nonformale semnalate în lucrările de specialitate se referă la faptul că această formă include
uneori programe mult prea flexibile, centrate doar pe obiective pe termen scurt și o prea mare “libertate” metodologică a
educatorilor.

Plecând de la ideea conform căreia școala nu este singurul loc unde poți învăța, iau amploare activitățile
desfășurate în afara sistemului formal care veneau în întâmpinarea dorinței de învățare a publicului larg, servind
obiectivelor acestora si asigurând asistență informațională și practica unor categorii sociale dezavantajate.

O definiție a educației formale a fost dată de către Philip Coombs, conform căreia educația formală este
“sistemul educațional structurat ierarhic si gradat cronologic, pornind de la școala primară și până la universitate, care
include, în plus față de studiile academice, o varietate de programe de specializare și instituții de pregătire
profesională și tehnică cu activitate “full-time”.

Din punct de vedere etimologic, termenul „educația formală” își are originea in latinescul “formalis” care
înseamnă “organizat”, “oficial”. În acest sens, educația formală reprezintă educația oficială.

Din punct de vedere conceptual, educația formală cuprinde totalitatea activităților și a acțiunilor
pedagogice desfășurate și proiectate instituțional (în grădinițe, școli, licee, universități, centre de perfecționare), în
cadrul sistemului de învățământ, în mod planificat și organizat pe niveluri și ani de studii, având finalități educative bine
determinate. Ea se realizează “în cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, în timp si spațiu: planuri,
programe, manuale, cursuri, materiale de învățare.”

Dezideratele majore ale educației formale cuprind asimilarea sistematică a cunoștințelor din diferite domenii
de interes cultural-științific și folosirea acestora în vederea dezvoltării personale și a inserției optime in viața activă a
societății, prin formarea si stimularea capacităților intelectuale și aptitudinale, a priceperilor și deprinderilor, a
atitudinilor și convingerilor.

Trăsăturile caracteristice ale educației formale rezultă din caracterul său oficial.
O primă caracteristică a educației formale se referă la faptul că aceasta este instituționalizată, realizându-

se în mod conștient, sistematic si organizat în cadrul sistemului de învățământ.
O a doua caracteristică este faptul ca obiectivele și conținutul educației sunt prevăzute în documente școlare.

Ele sunt elaborate pe cicluri, niveluri și ani de studii, fiind proiectate pedagogic prin planuri de învățământ, programe și
manuale școlare, cursuri universitare, ghiduri.

O altă caracteristică se referă la faptul că această formă a educației conduce la atingerea dezideratelor
educative preconizate într-un context metodologic organizat,  în concordanță cu cerințele idealului educațional, în
condiții pedagogice determinate, cu materiale didactice special elaborate pentru atingerea scopurilor și cu mijloace de
învățământ investite cu funcții pedagogice precise.
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Evaluarea realizată în cadrul educației formale trebuie să urmarească dezvoltarea capacităților de autoevaluare
ale elevilor și studenților.

Educația formală este importantă prin faptul că facilitează accesul la valorile culturii, științei, artei, literaturii
si tehnicii, la experiența social-umană, având un rol decisiv în formarea personalității umane, conform dezideratelor
individuale și sociale.

Prin intermediul acestei forme de educație, “în timpul anilor de studii, individul este introdus progresiv în
vastele domenii ale existenței umane”.Aceasta permite asimilarea cunoștințelor ca un sistem, oferind
concomitent “un cadru metodic al exersării și dezvoltării capacităților și aptitudinilor umane”.

Educația formală devine astfel “un autentic instrument al integrării sociale”.
Cu toate că educația formală este generalizată și indispensabilă ea înregistrează câteva critici și limite:

centrarea pe performanțele înscrise în programe lasă mai puțin timp liber imprevizibilului și studierii aspectelor
cotidiene, există tendința de transmitere-asimilare a cunoștințelor în defavoarea dezvoltării-exersării capacităților
intelectuale și a abilităților practice, cufundarea într -o calmă monotonie și erodarea prin rutină a practicii didactice,
orientarea predominantă spre “informare și evaluare cumulativă a proceselor instrucționale”, lipsa inițiativei elevilor și
slaba participare a părinților în activitățile școlare, dotarea materială și tehnica insuficientă a sălilor de clasă și a
laboratoarelor din școală care nu mai satisfac cerințele tot mai crescute ale elevilor conexați în permanență la noi
mijloace de transmitere, prelucrare și actualizare rapidă a informațiilor.

Dezvoltarea educației formale are loc în contextul depășirii interpretărilor clasice conform cărora i se
atribuie educației formale rolul prioritar. Orientările postmoderniste evidențiază expansiunea educației nonformale cu
preluarea unor sarcini de educație formală, diversificând activitățile și stimulând în mai mare măsură motivația
participanților.
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Jocul didactic în activitatea formală şi non-formală

Corobana Lenuţa
Şcoala Bereşti, comună Sascut, Judeţul Bacău

Acest început de mileniu a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de educaţie formală şi non-
formală, aflate din ce în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional.

În plan european, iniţiativa promovării activităţii educative şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului Europei
prin Comitetul de Miniştri care şi-a concretizat demersurile în recomandările adresate în acest domeniu statelor
membre.

Recomandarea din 30 aprilie 2003, menţionează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului
echivalent al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale din perspectiva contribuţiei egale
la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării sociale.

Accentul trebuie pus pe:
 Statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă;
 Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii;.
 Importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionale de cunoaştere a

abilităţilor şi comportamentelor;
 Oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile

de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii
sociale;

 Stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, pace, respectarea
drepturilor omului;

 Utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială
şi participarea activă a tinerilor în comunitate;

 Promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor
calităţilor procesului educaţional;

 Asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică a programelor
educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării;

 Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi
europene în acest domeniu.
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea

cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ.
Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează
implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării
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responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea
comportamentală.

Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la
îmbunătăţirea climatului democratic european.

Este necesară îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie în contextul unor schimbări complexe a nivelul
vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării. Educaţia de bună
calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie
implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă,
media şi comunitate.

Educaţia, conform unei viziuni holistice, trebuie să aibă un caracter global şi să conducă la articularea tipurilor
educaţiei (formală, nonformala şi informala). Iată câteva modalităţi de acţiune: organizarea de cercuri de profil pluri şi
interdisciplinar; promovarea excursiilor-care bine organizate au o mare forţă educativă; promovarea criteriilor de
apreciere; dezbateri asupra evenimentelor culturale, artistice, etc.

Şcoala îşi propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, mai precis să-i pregătească pentu viaţa ţinând
seama mai ales de perspectivele viitorului, nu rămâne indiferentă faţă de marea bogăţie de forme verbale pe care se
structurează comunicarea umană contemporană. Întrucât o abordare exhausiva nu i-ar sta în putere şi nici nu i-ar fi
necesară, ea trebuie să se oprească la acele formule care reprezintă un interes practic imediat, pe linia scopului formativ
esenţial urmărit: pregatrea pentru viaţă a elevilor.

Dicţionarul Limbii române specifică în termenul “comunicare” -instiintare, ştire, raport, relatie-legatura de unde
putem spune că aceasta reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie nemijlocită prin cuvânt,
imagine, gest, simbol sau semn. Prin comunicare indivizii îşi împărtăşesc cunoştinţele, interesele, atitudinile,
simţămintele, ideile.

Comunicarea nu este un atribut exclusiv uman. Constatăm că şi alte fiinţe comunica prin forme specifice, cuvântul
fiind exclusiv uman. Prin comunicare spunem celor din jur cine suntem, ce vrem, pentru ce dorim un anumit lucru şi
care sunt scopurile şi mijloacele pe care le vom folosi pentru a le atinge. A comunica înseamnă a supravieţui şi a învăţa
şi pe alţii să supravieţuiască, fiind primul semn dat de viaţă. Analiştii considera că omul comunica pentru a informa, a
impresiona, a provoca o reacţie, a amuza, a se face înţeles, a exprima punctul de vedere, a obţine o schimbare de
comportament sau atitudine, a se defula, a nu tăcea.În funcţie de numărul participanţilor, comunicarea poate avea loc la
unul din nivelurile: intrapersonale, interpersonale, în grupuri mici, în cadrul comunicărilor publice. Elementele care stau
la baza comunicării sunt: emintatorul, receptorul, mesaju, canalele de comunicare, codificarea, decodificarea, feedback-
ul. Calitatea comunicării depinde enorm de educaţia pe care un individ o primeşte, de felul în care s-a format, de
observaţiile pe care le-a făcut privind în jur.

În şcoala elevii nu trebuie doar să răspundă la întrebări, ci să şi înveţe să iniţieze o conversaţie, să-şi exprime
punctele de vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, să-şi argumnteze ideile şi atitudinile, să exerseze
convenţiile unei comunicări civilizate, să interiorizeze valoarea comunicării.De aceea activitatea educativă trebuie să
cuprindă o varietate de comunicare orală şi scrisă.

Noul curriculum echilibrează cele două forme ale comunicării.
Elevii învaţa cel mai bine când sunt implicaţi în grupuri mici de conversaţie şi în sarcini de conversaţie conţinute

în contexte naturale şi autentice.
Desfăşurarea educaţiei din perspectiva principiului educaţiei permanente contribuie într-o mare măsură la

asigurarea articularii conţinuturilor asimilate de individ prin canalele formal, nonformal, informal.
Aici mă voi referi la felul cum educaţia nonformala (extraşcolara) duce la dezvoltarea comunicării.
Caracteristicile acestui tip de educaţie (extraşcolara) sunt:
 Este organizată în şcoală, în afara orelor de curs cât şi în alte locuri;
 Este destinată unui scop pedagogic identificabil-sa atenueze carentele şi contradicţiile educaţiei prin programe

flexibile, care să corespundă unor preocupări speciale ale celor care învaţă;
 Este deschisă spre mediu, urmând să răspundă mai bine trebuinţelor culturale ale audienţilor săi.

Educaţia o facem prin acţiuni educative. Acest gen de acţiuni educative se afla în afara sistemului de învăţământ,
dar este menit să atingă scopurile pedagogice identificabile.De aceea, şcoala nu rămâne indiferentă faţă de marea
bogăţie de forme verbale pe care se structurează comunicarea umană contemporană.În acest sens, de mare ajutor au fost
activităţile educative pe care le-am desfăşurat pe parcursul celor patru ani.

Zilele de naştere sunt un prilej de bucurie şi mai ales de emoţie pentru unii copii în sensul că, fiind cei mai buni
prieteni cu sărbătoritul le revine misiunea de a ţine o alocuţiune în câteva cuvinte spuse din inimă, solemn şi care să
exprime idei cu încărcătura afectivă. Am abordat şi această formă de comunicare pentru că, fără să ştie, sunt instruiţi să
ţină un discurs, cuvânt, toast, respectând formulele:

- Introducere (importanta semnificaţiei evenimentului)
- Cuprins (expunerea de idei, sentimente)
- Încheiere (urări, felicitări)

Ziua de 1 Martie este pentru învăţătoare, dincolo de semnificaţia ei un prilej de bucurie pentru că atât ea cât şi
mămicile copiilor vor primi felicitări lucrate de copii după ce au fost instruiţi cum se realizează acestea şi ce trebuie să
comunice.

Iată câteva dintre activităţile educative pe care le-am desfăşurat şi care alături de educaţia formală şi informala îi
ajută pe elevi să comunice mai uşor, corect, să capete curaj în a-şi exprima gândurile, sentimentele, pentru a-şi susţine
punctul de vedere. Ele sunt deci parte integrantă a procesului de învăţământ. Spiritul de observaţie, gândirea,
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exprimarea se pot forma şi dezvolta în cadrul unui proces educativ de durată din care fac parte şi aceste activităţi
educative. Exerciţiile de compoziţie, indiferent de tip, sunt chemate să contribuie efectiv la pregătirea pentru integrarea
socială, pentru împlinirea în final a personalităţii.
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Formal şi nonformal prin teatrul de păpuşi

Coşa Valentina
Şcoala Gimnazială ,, Ion Luca” Bacău

Provocările lumii contemporane au reliefat ideea că educaţia tradiţională nu reuşeşte pe deplin să asigure
formarea omului capabil de a se adapta cerinţelor impuse de o societate aflată într-o permanentă schimbare. Politica
educaţională, în demersul analizei problemelor actuale şi viitoare, a lansat termeni noi. Aceştia reflectă atât  schimbările
survenite în sfera conţinutului prin apariţia noilor educaţii, cât şi în modul de realizare a educaţiei, prin delimitarea celor
trei forme: formală, nonformală şi informală.

Teoriile actuale afirmă necesitatea adaptării şi deschiderii educaţiei tradiţionale prin proiectarea şi organizarea
de activităţi care împletesc această formă cu celelalte moduri de instruire. Specialiştii din domeniu privesc cele două
forme: formal şi nonformal, în relaţie de complementaritate, astfel încât să se asigure pregătirea unei persoane nu doar
în incinta şcolii şi pe durata şcolarităţii, ci într-o formă mai largă şi continuă, pe parcursul vieţii.

Privind în paralel cele două tipuri: formal şi nonformal, se pot distinge caracteristici specifice legate de: nivelul
de organizare, cadrul desfăşurării activităţilor, durata alocată instruirii, intenţia celui care învaţă.

În preocuparea de a îmbina cele două forme: formal şi nonformal, am adăugat în oferta prezentată  părinţilor,
opţionalul transdisciplinar ,,În lumea păpuşilor”- teatru de marionete. În proiectarea acestuia, am urmărit atingerea a
două aspecte: transdisciplinaritatea prin propunerea unor activităţi unde elevii să împletească cunoştinţe şi deprinderi
însuşite la diverse discipline( limba şi literatura română, matematică, educaţie plastică, abilităţi practice, educaţie
muzicală) şi formalul / nonformalul prin proiectarea de activităţi în diferite spaţii( şcoală, teatru, bibliotecă, sala de
festivităţi).

Argumentul acestui opţional a reliefat aspectul că teatrul de păpuşi este un loc mirific, iubit nespus de cei mici.
Deschide o lume magică care stârneşte sentimente variate: bucurii, tristeţi, toate amplificate de reacţii diferite: aprobare,
respingere, de susţinere a personajului îndrăgit. Păpuşile fascinează şi dau frâu liber imaginaţiei celor mici, formează şi
stimulează dezvoltarea unor comportamente utile copiilor. Păpuşile devin partenere şi mijloace în dobândirea
deprinderilor, îi ajută să relaţioneze, să fie deschişi şi volubili. Jocul, activitatea cea mai îndrăgită de cei mici, este calea
prin care ei descoperă lumea, prin care se pot desfăşura, prin care pot valorifica potenţialul creativ de care dispun.

Spre deosebire de celelalte discipline, am căutat prin varietatea temelor propuse să planific activităţi prin care
elevii să devină colaboratori, coparticipanţi la propria dezvoltare prin asigurarea unei libertăţi de exprimare, de
implicare, de executare a diverselor sarcini, de argumentare a ideilor, de motivare a soluţiilor propuse. Cu cât este mai
firească dorinţa copilului de a învăţa, cu atât este mai garantat succesul activităţii.

Obiectivele stabilite au urmărit următoarele aspecte:
*familiarizarea elevilor cu universul teatrului de păpuşi prin vizionări de spectacole, conversaţii purtate cu actorii
păpuşari, vizitarea spaţiilor importante din instituţie şi descoperirea  rolului pe care îl au în activitatea teatrală;
*valorificarea potenţialului creativ prin realizarea păpuşilor, decorurilor, prin crearea de texte, dialoguri pe teme
diferite, ornarea paravanului, a sălii de spectacol;
*încurajarea iniţiativei elevilor în alegerea personajelor, în selectarea materialelor, a tehnicilor de realizare a
marionetelor, a decorurilor, în alegerea unei tehnici de mânuire;
*dezvoltarea capacităţilor de organizare prin găsirea de către elevi a unor soluţii de realizare a sarcinilor alese, de
colaborare cu ceilalţi colegi;
*îmbogăţirea culturii generale prin termeni specifici teatrului de păpuşi ( tipuri de păpuşi folosite: bibabo, wayang,
muppets, marionete, tehnici de mănuire);
*formarea unor competenţe interdisciplinare prin realizarea păpuşilor, a decorurilor( citirea pieselor de teatru,
identificarea personajelor şi a elementelor de decor, desenarea şi realizarea lor: măsurarea materialelor selectate,
trasarea tiparului, tăierea, lipirea/ coaserea acestora);
*interpretarea rolurilor prin insuşirea tehnicilor de mânuire a păpuşilor, prin schimbarea timbrului vocal în funcţie de
personajul ales, prin corelarea mişcării păpuşii cu vorbirea).

Conţinutul atractiv  propus prin acest opţional, a necesitat proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi atît în sala
de clasă, dar şi în afara ei: teatru, bibliotecă, sala de sport, clubul elevilor.

În cadrul activităţilor desfăşurate la Teatrul Bacovia, elevii au luat contact direct cu specificul locaţiei de
cultură, au descoperit importanţa spaţiilor din cadrul instituţiei, au conştientizat mai bine efortul depus de întreaga
echipă în realizarea spectacolului, au dialogat cu diferite persoane din cadrul teatrului pentru a afla răspunsuri legate de
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varietatea păpuşilor, modul de mânuire a acestora, rolul pe care îl au luminile, partiturile muzicale, efectele sonore.
Informaţiile culese au determinat elevii să adopte un comportament civilizat în cadrul instituţiei, ca o formă de respect
pentru strădania tuturor celor care au contribuit la realizarea spectacolului.

La biblioteca şcolii, copiii au audiat înregistrări ale unor piese de teatru, voci celebre ale unor actori sau
scriitori care au renăscut poveşti atât de îndrăgite de cei mici, au selectat texte care se pot dramatiza. Treptat, dialogurile
dintre elevi şi doamna bibliotecară au devenit mult mai dese, deschise, axate pe diverse teme pe care aceştia doreau să
le aprofundeze prin cărţile împrumutate: copilăria, natura, poveşti, ştiinţă. Aceste activităţi au determinat modificări
vizibile la elevi, atât din punct de vedere atitudinal prin dorinţa de a se implica activ  în realizarea obiectivelor propuse ,
cât şi aptitudinal prin căutarea şi găsirea unor soluţii viabile în rezolvarea sarcinilor: introducerea unor elemente
originale în crearea marionetelor/ decorurilor, în ornarea paravanului, a sălii de spectacol, în construirea unor dialoguri/
texte pe diferite teme.

Atractivitatea şi ineditul activităţilor au determinat elevii să participe activ în toate momentele. Conţinuturile
învăţării au cuprins teme variate :
*Fascinaţia spectacolului( Teatrul de păpuşi, Cortina se ridică, Mirajul scenei );
*Călătorie în lumea păpuşilor( Păpuşa  din carton, Păpuşa Bibabo, Wayang, Muppets, Marionetele din lumea
poveştilor, Decorurile );
*Micii actori dau viaţă personajelor( Vocea, Păpuşile dau viaţă personajelor, Să cunoaştem eroii, Vocea şi gestica
păpuşii );
*Invitaţie la spectacol( Alegerea scenetei şi repartizarea sarcinilor, Realizarea păpuşilor şi a decorurilor, Personajele
prind viaţă ).

Activităţile de învăţare realizate prin acest opţional în contexte formale şi nonformale, au presupus:
* corelarea ofertei de educaţie cu nevoile grupului de elevi prin introducerea unor teme specifice vârstei, care să
conducă copilul la o învăţare aparent lejeră, flexibilă, interactivă şi distractivă;
*extinderea cadrului de învăţare, diversificarea şi flexibilizarea spaţiului de desfăşurare şi a timpului alocat activităţilor;
*dezvoltarea personală a elevilor prin achiziţia de noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, dar şi valorificarea experienţei
anterioare prin folosirea optimă a metodelor active, creative;
*diversificarea situaţiilor de învăţare şi realizarea unor relaţii pozitive, deschise între toţi participanţii, fapt ce conferă
atribute noi învăţării: stimulativă, opţională, complementară, pozitivă;
*adaptarea procesului de învăţare pe nivelul de înţelegere al copilului, pe interesele acestuia, urmărind dezvoltarea unui
comportament participativ care să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii, de găsire
a soluţiilor de rezolvare a situaţiilor-problemă.

Consider că rolul decisiv în educarea copilului rămâne cadrului didactic, care în dorinţa de a modela elevilor
săi valori umane trainice,  reuşeşte cu măiestrie să descopere noi căi de a asigura reuşita acestei importante activităţi.
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Interdependenţa formal- nonformal la nivelul procesului instructiv- educativ

Cozma Laura
Şcoala Gimnazială nr. 1 Oneşti

Asupra personalităţii elevului acţionează variate categorii de influenţe şi acţiuni, fiecare având forţă de
modelare, însă cu alte efecte. Învăţământul, ca sistem şi proces, este interesat de cunoaşterea şi chiar dirijarea,
organizarea în sens pozitiv a acestora, după gradul de manifestare şi relaţionare. Astfel, influenţele educative se pot
obiectiva în trei ipostaze: formale, nonformale şi informale.

Educaţia formală include ansamblul acţiunilor intenţionat educative, organizate şi realizate în mod planificat,
sistematic, în cadrul instituţiilor şcolare şi universitare, prin intermediul sistemului de învăţământ structurat şi
erarhizat în trepte şcolare şi pe ani de studii.(1, p.27).

Educaţia nonformală a fost definită de către J. Kleis (1973) drept “orice activitate educaţională, intenţionată şi
sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor individului şi
situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se confruntă
acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplină impusă,efectuarea temelor ”. (2, p. 174). Educaţia
nonformală evidenţiază necesitatea, rolul şi valorificarea influenţelor formative, educative în afară şi după după etapa
şcolarităţii din partea familiei. Acţiunile incluse în perimetrul educaţiei nonformale la vârstă şcolară, prezintă unele
trăsături specifice:

Caracterul opţional al activităţilor extraşcolare. Aceste activităţi extraşcolare ale elevilor răspund funcţiilor
importante ale timpului liber:
informare – să contribuie la îmbogăţirea orizontului de cunoştinţe şi informaţii din
 domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, artei, literaturii;
 formare-dezvoltare – să stimuleze dezvoltarea intelectuală, gândirea creatoare,
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 inteligenţa, spiritul inovator, să cultive talente, valori morale, spiritul de cooperare şi sociabilitate.
 destindere – recreere;
 divertisment – distracţie.

Cluburile pentru elevi, cercurile organizate pe diferite specialităţi, urmăresc ocuparea  eficientă şi plăcută a
timpului liber, cultivarea intereselor, înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor.

Influenţele nonformale pot avea efecte pozitive sau negative de compensare a celor formale în măsura în care
aceste instituţii prin obiectivele, conţinuturile, organizarea, metodologiile lor specifice respectă aspiraţiile copiilor.
Accentul cade aici pe stimularea copiilor (fără evaluare formal) prin programe alternative, diferenţiale, applicative în
accord cu elementele de noutate din diferite domenii, cu stimularea dezvoltării vocaţionale, utilizând metode de
activizare.

Cele două tipuri de educaţie – formală şi nonformală – chiar dacă au câmpuri proprii de acţiune în ansamblul
procesului de educaţie, funcţionalităţi diferite, permit întrepătunderi benefice, ceea ce conduce la întărirea lor reciprocă
şi la eficientizarea demersului educativ. Cele două forme se sprijină şi se condiţionează reciproc în scopul optimizării
educaţiei. Educaţia formală are de câştigat dacă integrează creator influenţele datorate modalităţilor de educaţie
nonformală. În acelaşi timp,  acumulările educative formale pot contribui esenţial la dezvoltarea şi eficacitatea
celeilalte.Analizând comparativ cele două  modalităţi de influenţare a personalităţii umane, se poate demonstra că toate
strategiile sunt necesare, având în vedere diferenţierele privind cadrele, mijloacele, conţinuturile şi poziţiile diferite ale
copiilor. Educaţia nu se mai poate reduce numai la instruirea de tip şcolar, instituţiile de învăţământ ar pierde dacă s-ar
izola de contactul cultural-educativ sau dacă nu s-ar angaja în lupta pentru impunerea valorilor şi pentru contracararea
unor influenţe sau orientări dăunătoare. Şcoala nu-şi mai permite să ignore mesajele celorlalte tipuri de educaţie,
bogatele informaţii şi experienţe inedite acumulate de elevi în timpul liber.Acestea vin în prelungirea şi întărirea
activităţii desfăşurate în procesul instructiv-educativ.

Coordonarea şi relaţionarea celor două tipuri de educaţie – formală şi nonformală constituie o problemă
complexă, dacă ţinem seama de faptul că exigenţele nonformale ale elevilor nu sunt întodeauna cunoscute şi valorizate
în şcoală.
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Cercul  de  religie – formă de organizare a  educaţiei religioase

Cozma Georgeta - Maria
Şcoala Gimnazială  „Ştefan cel Mare”,  Buhuşi

Educaţia  religioasă este  o  acţiune  complexă  care urmăreşte  informarea  si  formarea  elevilor  în vederea
atingerii  idealului vieţii  de creştin.

Scopul  informativ constă în transmiterea de către  profesor a adevărurilor de credinţă şi morale , pe care
elevii, însuşindu-le şi  aplicându-le , ajung  să dobândească mântuirea  sufletului. Scopul formativ constă în dezvoltarea
facultăţilor sufleteşti ale omului în vederea desăvârşirii , iar scopul  educativ este ţinta  supremă a educaţiei religioase şi
urmăreşte realizarea  comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenii  săi .

Prin educaţia  religioasă se  urmăreşte formarea caracterului religios- moral , dar aceasta nu se poate realiza
fără un volum de cunoştinţe religioase . Trebuie  realizat  un  echilibru între  informativ şi  formativ , fără  a  diminua
rolul  vreunuia dintre  aceste  scopuri .

Cadrul  instituţional  în   care  se  realizează  educaţia  religioasă este şcoala şi biserica. Formele de organizare
a procesului de învăţământ  sunt  determinate de locul unde acesta se  desfăşoară , de obiectivul didactic urmărit , de
numărul elevilor participanţi.

Formele  de organizare a  educaţiei  religioase sunt : lecţia de religie , cateheza , vizitele şi excursiile la
mănăstiri , cercul de religie , manifestările cultural – religioase.

Întrucât religia este o disciplină de învăţământ de o mare complexitate , apare necesitatea desfăşurării unor
activiţăţi  suplimentare  pentru  cei  interesaţi. Una dintre  aceste activităţi  suplimentare  este cercul de religie .

Activitatea de cerc  este în  interdependenţă cu activitatea de la  clasă : lecţia  este suportul pe care se sprijină
activitatea de la cerc ,  iar cercul  îmbunătăţeşte calitatea  educaţiei  religioase  realizată la lecţii. Ţinând cont  de faptul
ca participarea  la  cercul de  religie nu este obligatorie , tematica cercului se stabileşte la  începutul anului şcolar , pe
baza  opţiunilor, intereselor şi  aptitudinilor elevilor. La cercul  de religie  se  dezvoltă  spiritul comunitar  prin
antrenarea tuturor participanţilor în pregătirea  şi desfăşurarea  activităţilor  propuse. Rezultatele activităţilor  trebuie
valorificate in funcţie de tematică, în diferite  moduri: prin referate, articole, albume , prin spectacole religioase în
apropierea sărbătorilor ,  prin organizarea  unor  expoziţii, prin întocmirea  de rebusuri  cu  definiţii religioase,  poezii
proprii.

Dintre  etapele  activităţilor  de cerc  voi prezenta  pe cele care le putem aplica şi la clasele primare . Dacă
tematica  cercului vizează interpretarea  unor scenete religioase, învăţătorul/profesorul alege  sceneta, o prezintă în faţa
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elevilor, apoi împarte rolurile  ţinând cont de opţiunile şi talentul lor. Elevii învaţă acasă textele. Piesele  muzicale  se
învaţă  în timpul  cercurilor de religie  cu toţi elevii; sceneta se repetă la cerc  de  câte ori  este nevoie, apoi se prezintă
aceasta în serbarea şcolară sau la  biserică.

Dacă tematica are în vedere  organizarea  unor  expoziţii cu lucrările elevilor , profesorul  prezintă  lucrări
terminate  in vederea  captării  interesului elevilor  pentru arta  religioasă, dezvoltă la elevi convingerea  ca pentru a
realiza  artă  bisericească ( pictură , sculptură ) este  necesar ca viaţa  noastră  să  fie  cu adevărat  creştină .  În  acest
sens  învăţătorul  le poate  citi  o  povestire despre  modul  în care pictau iconarii  din vechime: în tăcere, ducând  o
viaţă  de post şi  rugăciune; distribuie materialele necesare executării  unor  lucrări de artă  religioasă ;  expune etapele  .
Elevii execută lucrările  sub îndrumarea profesorului / învăţătorului ,  acesta  analizează  şi selectează pentru expoziţii
lucrările  reuşite.

Dacă tematica vizează  subiecte de creaţie (rebusuri, fişe  de lucru, poezii),vizionări de filme, întîlniri cu mari
duhovnici, elevii  elaborează,  rezolvă  independent, ascultă şi interacţionează atât  între  ei  cât  şi cu  invitaţii.

Complementar  cu activităţile  desfăşurate în şcoală ,  cele nonformale desfăşurate individual sau în grup pun
accent într-o  mare măsură  pe latura  exterioară , expresivă , contribuie la lărgirea şi  îmbogăţirea culturii generale  şi
de specialitate a participanţilor. Creează  ocazii de petrecere organizată a timpului  liber   într-un  mod  plăcut, urmărind
destinderea  şi refacerea  echilibrului psiho-fizic . Dispune de un curriculum la alegere, flexibil  şi variat . Activitatea
cercului  de religie este centrată pe cel care  învaţă, pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare, solicitând  în mod
diferenţiat  participanţii.

Învăţarea  în contexte  nonformale este considerată ca fiind  învăţarea integrată în cazul  unor  activităţi
planificate , cu obiective de învăţare care nu urmează în mod explicit un curriculum  şi poate diferi ca durată . Acest  tip
de învăţare  depinde  de intenţia celui care  învaţă  şi  nu conduce în mod automat  la certificarea cunoştinţelor  şi
competenţelor  dobândite.- Legea Educaţie  Naţionale .

Activităţile extracurriculare- exemple de bune practici

Creangă Liliana
Școala Gimnazială “Miron Costin” Bacău

“Școlile trebuie să-și deschidă porțile spre lumea largă.” (Comenius)

Activităţile extracurriculare au un rol deosebit în formarea personalităţii elevilor. Marele pedagog ceh Comenius
afirma că elevii nu trebuie să-şi dobândească cunoştinţele numai din cărţi ci, „direct, din cer şi din pământ, din stejari şi
din fagi”, adică prin observaţie, prin efortul propriu al fiecărui elev. Această recomandare avea scopul ieşirii din
labirinturile şcolii.  Activitățile extracurriculare se pot desfăşura atât în şcoală, cât şi în afara şcolii. Au menirea să ofere
elevilor posibilități multiple de recreere, să le valorifice potenţialul creativ şi intelectual, să le dezvolte spiritul de
competiţie şi iniţiativă. Aceste tipuri de activități sunt absolut indispensabile procesului de educare şi de formare  a
tinerei generaţii. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea acestor tipuri de activităţi cu cele
curriculare.  Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunică
elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de
acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere posibilitatea de a se
emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.

Activităţile extracurriculare la ciclul primar pot îmbrăca forme variate: spectacole cultural-artistice, cercuri pe
discipline, excursii, drumeţii, tabere, vizite, întreceri sportive, concursuri,  etc. Ele contribuie la adâncirea şi
completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor , la organizarea plăcută şi în
acelaşi timp raţională a timpului lor liber . Formele de organizare ale acestor activităţi sunt variate, mult mai flexibile şi
cu caracter recreativ. Elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse , să sistematizeze date, învaţă să
înveţe.

De aceea, consider că este bine să organizăm activităţi extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe
copii, să-i provoace la căutări, cugetări, alegeri, acţiuni. Este important ca aceste activităţi să acopere cât mai multe
domenii, cât mai variate şi să răspundă intereselor copiilor, să ducă la dezvoltarea personalităţii lor, sub toate aspectele.

În acest scop, am derulat alături de elevii pe care-i îndrum, cu sprijinul părinților acestora mai multe proiecte
educaționale și activități extracurriculare atractive pentru aceștia , care să contribuie la formarea personalității acestora .

Cu elevii de clasa a II a am participat  la Concursul Național de reciclare Laptele școlar în viața mea la inițiativa
Tetra Pak si cu participarea Ministerului Educației si FAO (Organizația pentru Alimentație si Agricultura) . Concursul
s-a adresat  elevilor din clasele I- VIII din toată țara. În perioada concursului, elevii au fost invitați sa realizeze obiecte
decorative, din ambalaje de carton reciclabile, folosind cutii de lapte primite la școală sau aduse de acasă. Pentru a
câștiga unul dintre premiile concursului, participanții au fotografiat lucrările realizate si au încărcat pozele pe site -ul
www.laptescolar.ro. Acest proiect a fost popularizat prin școli prin intermediul unor afișe care prezentau detalii despre
desfășurarea concursului, data, și site -ul care prezintă pe larg regulamentul de desfășurare a concursului. Elevii clasei a
II-a D, au fost încântați să participe la acest gen de concurs care a avut drept scop conştientizarea necesităţii de a
economisi resursele naturale şi de a recicla materiale refolosibile precum si antrenarea în activităţi practice de îngrijire
şi protejare a mediului înconjurător.
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Etapele (pașii) derulării activităților au fost:
1.Elaborarea unui Chestionar care cuprindea 6 întrebări cu răspunsuri la alegere ( Dorești să participi la un concurs

național de reciclare a cutiilor de lapte primite în cadrul Programului școlar Laptele și cornul?, Ai aparat foto digital ?,
Ai calculator?, Dar internet?, Știi să descarci poze pe calculator?, Știi să navighezi pe internet? ).Toate aceste informații
îmi erau absolut necesare, deoarece participarea la acest gen de concurs presupunea cunoștințe minime de utilizare a
calculatorului, abilități de navigare pe internet, precum și aparatura necesară (aparat foto digital, calculator, etc) . În
urma aplicării testului am interpretat rezultatele și am constatat că 25 de elevi din 28 dispun acasă de calculator și
internet. Apoi am hotărât, de comun acord ca ceilalți să primească sprijin de la membrii echipei din care fac parte. De
asemenea, am constatat că 65 % dintre ei știu să navigheze pe internet , dă deschidă un document, să caute informații,
etc. În aceste condiții, am cerut sprijinul părinților, care au fost de acord să se implice alături de copiii lor la realizarea ,
apoi finalizarea și trimiterea lucrărilor.

2.Organizarea clasei, stabilirea echipelor și a resurselor necesare: (Grup țintă - 28 elevi de clasa a II a și părinții
acestora; resurse umane 28 de elevi, 28 de părinți și bunici,1 cadru didactic; resurse temporale - 1 lună; resurse
materiale: calculatoare, internet, imprimantă, coli A4, caiete, carton, hârtie glasse, foarfece, lipici, bloc desen, acuarele,
pensoane, deșeuri textile, cutii de lapte, nasturi, fire de lână, etc ; resurse informaționale: Internet, reviste, emisiuni TV.
Fiecare echipă și a ales un nume, după cum urmează: Câștigătorii, Leii, Olimpicii, Isteții și Panterele.

3.Realizarea lucrărilor propriu-zise: fiecare membru al grupei a adus materialele necesare și a hotărât, de comun
acord, ce obiect să realizeze (Păpușa mea, Lăptița, OZN-ul norocos, Familia Lăptic, Caruselul magic).

Lucrările au fost fotografiate, apoi postate pe site-ul concursului pentru jurizare. În urma jurizării, două lucrări
(Păpușa mea Lăptița și Caruselul Magic) au trecut în etapa următoare, cea a votării. Elevii au realizat fluturași în care
solicitau votarea lucrărilor intrate în concurs, pe care i-au distribuit colegilor din școală, rudelor, vecinilor și
cunoștințelor fiecăruia. A urmat apoi votarea pe internet timp de 12 zile. Lucrarea Caruselul magic a intrat în finală (10
lucrări), a fost pe locul 7 câteva zile, apoi pe locul 9. Chiar dacă nu am câștigat o poziție fruntașă, consider că am avut
de câștigat cu toții multe alte lucruri, mai importante. În primul rând, am învățat să lucrăm în echipă și să fim până la
final ca o familie. Învăţarea prin cooperare solicită toleranţă faţă de moduri diferite de gândire şi simţire, valorizând
nevoia elevilor de a lucra împreună, într-un climat prietenos, de susţinere reciprocă. Au conştientizat necesitatea de a
economisi resursele naturale şi de a recicla materiale refolosibile. .

Tot in aceea;i perioadă,  Minimax a desfășurat campania Descoperă cum să fii verde în 80 de zile care a avut
drept scop conștientizarea importanței protejării mediului, pentru cei mici.

Proiectul, derulat la nivel național, a strâns sute de copii, care sub îndrumarea directă a profesorilor sau a
părinților au confecționat din ambalaje reciclabile cunoscutele personaje Minimax (Cuțulache și Pisicuța). Etapele
desfășurării proiectului sunt asemănătoare celor de la activitatea prezentată anterior. În urma afișării rezultatelor (pe
internet, www.minimaxtv.ro) 8 dintre elevi au obținut premii și mențiuni (cărți și rame ecologice) și marele premiu
pentru întreaga clasă.

O altă activitate  extraşcolară deosebit de complexă este tabăra şcolară. Am avut prilejul să organizez o astfel
de tabără, la Buşteni, cu copiii din şcoala noastră de la clasa a IV- a care au câștigat concursul Smart. A fost o
experienţă plăcută şi interesantă atât pentru mine în calitate de instructor, cât si pentru elevi. Încă de la început au fost
stabilite regulile care începeau cu sintagma „copiii au voie” ceea ce a dat impresia unei independenţe totale, îndemn
primit cu o explozie de bucurie de copiii din tabără. Deşi programul nu avea restricţii , am constatat că în rândul elevilor
nu s-au creat acte de indisciplină, dimpotrivă aceştia au participat cu satisfacţie la cât mai multe activităţi organizate în
tabără.

Activităţile care au adus cele mai mari satisfacţii în rândul elevilor au fost drumeţiile la Cascada Duruitoarea, la
Cabana Diham (aici au călătorit cu un multicar – tractoraş), la Babele si Sfinxul (cu telecabina) , la Pârtia Kalinderu (cu
telescaunul); vizitarea Castelului Peleş, Pelişor, Mănăstirea Sinaia şi Caraiman (din Buşteni). Alte activităţi desfăşurate
în tabără care au încântat elevii au fost întreceri sportive, concurs de creaţie literară şi un spectacol artistic în urma
cărora copiii au primit diplome şi premii din partea organizatorilor.  Rezultatele obţinute de elevi în cadrul acestor
activităţi au fost relevante pentru calitatea cu care s-a lucrat în şcoală în cadrul orelor şi a cercurilor şcolare. Au urmat
apoi și alte tabere, de activități, la Rânca și la Arieșeni. Aici, copiii au învățat să modeleze lutul si să învârtă roata
olarului, sa picteze pe piatră, ceramică, au vizitat obiective turistice minunate din țara noastră ca: Transalpina, Cetatea
Alba-Iulia, Ansamblul de la Târgu-Jiu, mănăstiri,  peșteri, chei, etc.

In taberele şcolare se asigură condiţii şi se creează situaţii care favorizează activitatea tuturor elevilor pe parcursul
perioadei de şedere , iar tipul de relaţie educaţională diferă: se amplifică dimensiunea afectivă dintre elevi şi cadrul
didactic, rolul conducătorului de grup fiind altul decât cel de la şcoală. De asemenea, consider că trebuie evidențiate si
alte realizări în urma derulării acestor activități extracurriculare:

-prin intermediul lor a fost stimulat comportamentul participativ al elevilor, capacitatea lor de a se angaja în
acţiuni, de a interacţiona la nivelul grupurilor (din şcoală şi din afara şcolii). Elevii au avut  posibilitatea să-şi valorifice
propriile cunoştinţe, manifestându-şi dorinţa de comunicare, totodată dezvoltându-şi imaginaţia, creativitatea artistică,
disponibilitate în plan afectiv şi social.

- din toate aceste activităţi copiii au învăţat să respecte natura şi să o protejeze, dar în acelaşi timp au dobândit
deprinderi şi abilităţi de comportare ecologică.

- activitățile desfășurate au pus în valoare talentul și priceperea colectivului de elevi, transformând în plăcere și
satisfacție publică străduințele grupelor de elevi, dar și ale fiecărui copil în parte.



187

- emoţiile şi bucuriile comune trăite cu prilejul organizării unor astfel de activităţi, implicarea părinților în
realizarea lor,  contribuie la închegarea colectivului, la întărirea relaţiilor de prietenie între copii, ceea ce le
demonstrează valoarea educativă.

Așadar, activitățile extracurriculare bine pregătite sunt atractive și necesare la orice vârstă. Necesitatea lor este
evidentă și beneficiarii sunt în primul rând copiii care devin participanți activi la propria formare.
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Diferenţe şi interferenţe între formele educaţiei

Crețu Mărioara
Școala  Gimnazială  Solonţ

Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, activităţile educative organizate de
alte instituţii, cum ar fi muzeele, bibliotecile, cluburile elevilor etc., drept educaţie nonformală. Delimitarea între aceste
forme ale educaţiei este una teoretică, în practică ele funcţionând ca un complex ale cărui graniţe sunt dificil de trasat.
Mai mult, în ultima perioadă asistăm la o dezvoltare şi la o ,,formalizare” a educaţiei nonformale, care se apropie din ce
în ce mai mult de spaţiul şcolar. Şi şcoala - ca instituţie – a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate
şi iniţierea unor parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală sau cu diferite instituţii culturale. Aceasta deoarece
învăţarea nu este legată numai de şcoală sau de alte contexte organizate.

Educaţia formală reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane realizată într-un cadru
organizat şi planificat, în mod riguros şi ierarhic, la nivelul sistemului şi al procesului de învăţământ. Implică acţiuni cu
finalitate pedagogică realizate în contextul instituţiilor/ organizaţiilor specializate în educaţie/ instruire, structurate pe
niveluri şcolare. Angajează activitatea de instruire, în cadrul procesului de învăţământ, organizată, planificată şi
realizată cu maximum de rigurozitate în timp şi spaţiu.

Educaţia formală este organizată instituţional în cadrul sistemului de învăţământ, sub îndrumarea cadrelor
didactice de specialitate, care asigură dirijarea şi (re)construirea conştientă a raporturilor  funcţional-structurale dintre
educator şi educat, realizate într-un context metodologic favorabil reuşitei pedagogice.

Educaţia nonformală reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane realizată într-un cadru
organizat şi planificat, în mod flexibil şi opţional, în mediul şcolar şi extraşcolar, în afara programelor de tip formal.
Implică acţiuni pedagogice specifice proiectate de cadre specializate, aflate în raporturi de complementaritate cu cele
realizate riguros la nivel de educaţie formală. Principalele instituții în care se înfăptuieşte acest tip de educaţie sunt
casele de cultură, teatrele, cluburile, căminele culturale, bibliotecile publice, muzeele, asociaţiile sportive etc.

Criterii Educaţie formală Educaţie nonformală
Evaluarea educaţiei –
metode, tehnici
(procedee) folosite
predominant

Este stresantă, exterioară şi se soldează
cu note sau calificative pe baza cărora
se asigură promovarea.

Este mai puţin evidentă, se bazează
pe control, uneori se acordă
diplome şi certificate de participare.

Variabila în timp Ocupă mai puţin de o treime din viaţa
individului, fiind însă cea mai
importantă ca premisă a formării şi
dezvoltării personalităţii.

Ocupă acea parte din timp pe care
individul i-o alocă.

Finalităţi educative Sunt deduse din idealul educaţional şi
sunt cuprinse în documentele şcolare;
sunt  elaborate pe termen lung şi sunt
generale.

Scopurile sunt complementare
educaţiei formale, cu accent pe
anumite laturi ale personalităţii
individului, sunt elaborate pe
termen scurt şi sunt specifice.

Contextul metodic şi
dotarea materială

Dispune de un cadru metodic şi
material investit special cu funcţii
pedagogice specifice.

Strategiile sunt căutate în scopul
menţinerii interesului, iar dotarea
materială tinde să fie de ultimă oră.

Gradul de pregătire al
cadrului didactic

Personal didactic calificat Personal  calificat în diferite
domenii de activitate, uneori având
şi pregătire didactică

Autonomia celui care
învaţă în alegerea
temelor/ activităţilor

Redusă Relativ mare



188

Fiecare din formele şi tipurile educaţiei îşi are raţiunea ei de a fi şi câmpul propriu de acţiune în ansamblul
procesului de educaţie. Toate sunt produsul epocii în care trăim şi răspund nevoilor reale ale educaţiei şi civilizaţiei.
Într-o perspectivă sistemică, se poate lesne observa că acestea au ceva specific de îndeplinit. Raportându-se în mod
expres la formele educaţiei delimitate după criteriul gradului de instituţionalizare, C. Cucoş preciza aceste diferenţe
(2002, p.47):

Educaţia formală oferă:
introducerea individului în tainele muncii intelectuale organizate (ca demers iniţial);
posibilitatea de a formaliza cunoştinţele, plecând de la achiziţii istorice şi practici reieşite din acţiune;
recunoaşterea achiziţiilor individuale;
formalizarea şi concretizarea achiziţiilor în alte modalităţi educative pe plan social.

Educaţia nonformală răspunde:
 necesităţilor concrete de acţiune, nesatisfăcută de şcoală;
 nevoii de abstractizare prin extragere de cunoştinţe din practică;
 nevoii facilitării contactului cu cunoştinţe plecând de la nevoile resimţite de educaţi;
 nevoii demitizării funcţiei de predare.

Evidenţierea diferenţelor/ specificităţii formelor educaţiei nu limitează necesitatea abordării interacţiunilor
dintre ele. Aşa cum preciza Sorin Cristea, interdependenţa formelor educaţiei reprezintă o necesitate obiectivă în
contextul finalităţilor pedagogice propuse la nivelul modelului cultural al societăţii postindustriale, informatizate, care
validează paradigma de proiectare curriculară a activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane pe termen
scurt, mediu şi lung (p. 163). De fapt, această articulare a tuturor surselor şi resurselor proprii educaţiei formale și
nonformale asigură creşterea potenţialului pedagogic al oricărei activităţi pedagogice, indiferent de cadrul în care este
concepută şi realizată.

Educaţia nu se mai poate reduce la instruirea de tip şcolar (formal) şi instituţiile de învăţământ ar pierde dacă s-
ar izola de contextul cultural-educativ actual sau dacă nu s-ar implica în lupta pentru impunerea valorilor purtătoare de
viitor şi pentru contracararea unor influenţe sau orientări dăunătoare.

Pentru a deveni cu adevărat o dimensiune permanentă a existenţei umane, educaţia trebuie să aibă un caracter
global, conjugând armonios şi eficient dimensiunile tradiţionale ale educaţiei cu ,,noile educaţii” şi educaţia formală cu
cea nonformală. Potrivit concepţiei holistice, frontierele dintre dimensiunile şi tipurile de educaţii identificate nu sunt
rigide, între ele existând întrepătrundere şi interdependenţă. Evoluţia spre ,,lifelong learning” şi ,,learning society”
înseamnă depăşirea cadrului strict al transmiterii didactice şi trecerea la o educaţie permanentă flexibilă, integratoare de
variate niveluri şi forme, inovativă şi eficientă.
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Valenţele formative ale activităţilor de educaţie nonformală
Cutur Costel,

Şcoala Gimnazială Traian, Comuna Traian, judeţul Bacău

Educaţia nonformală se defineşte drept ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un
cadru instituţionalizat extradidactic constituit ca o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate
nonformal ( Văideanu, George).

Începuturile educaţiei nonformale se regăsesc chiar în temelia fondării educaţiei, având rolul de mijlocitor
pentru cei care nu aveau acces la o educaţie formală şi conţinând majoritatea influenţelor educative din afara clasei.

Educaţia nonformală are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Răspunzând concret la
cerinţele fixate, eliminând predarea şi focalizând întreaga atenţie pe învăţare, implicând elevii în proiectarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţilor, educaţia nonformală se caracterizează prin acţiuni flexibile, venind în
întâmpinarea specificului diferitelor grupuri de persoane. Caracterul său facultativ, faptul că nu se pun note şi mai ales
că valorifică aptitudinile, potrivit interesului şi priceperii fiecăruia fac din acest tip de educaţie unul mult mai îndrăgit de
tipul formal.

Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr sau adult,
complementarizând celelalte forme de educaţie prin valorificarea timpului liber, oferind oportunităţi pentru valorificarea
experienţelor de viaţă. Elevii participă la aceste activităţi în mod voluntar,  gama largă de activităţi disponibile oferindu-
le o plajă largă din care pot alege la care din ele doresc să participe.

Educaţia nonformală oferă sprijin în mod direct sau indirect procesului de învăţământ prin două circuite
pedagogice principale:
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a) un circuit pedagogic situat în afara clasei: cercuri pe discipline de învăţământ, ansambluri sportive, artistice
sau culturale, întreceri, olimpiade şi concursuri;

b) un circuit pedagogic situat în afara şcolii, prin activităţi de tip perişcolar (excursii, vizite, tabere, cluburi,
teatru, cinema – activităţi tradiţionale -, respectiv instruirea asistată de calculator, radioul şi televiziunea şcolară) şi
activităţi de tip paraşcolar (perfecţionări, reciclare, instruire permanentă, cursuri şi conferinţe).

Conţinuturile educaţiei nonformale urmăresc desfăşurarea unei activităţi cu caracter formativ, prin excelenţă,
dirijate de personalul specializat în strânsă legătură cu părinţii, elevii, organizaţiile nonguvernamentale social-culturale.

Conţinutul şi metodologia educaţiei nonformale evidenţiază următoarele note specifice care apar la nivel
funcţional-structural pe fondul unui plus de flexibilitate realizat în raport cu educaţia formală şi de deschidere în raport
cu educaţia informală:
a) proiectarea pedagogica neformalizată, cu programe deschise spre interdisciplinaritate şi educaţie permanentă - la
nivel general-uman, profesional, sportiv, estetic etc;
b) organizaţia facultativă, neformalizată (ONG), cu profilare dependentă de opţiunile elevilor şi ale comunităţilor
şcolare şi locale, cu deschideri speciale spre experiment şi inovaţie;
c) evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale.

Activităţile de tip nonformal se pot clasifica astfel:activităţi directe, în sprijinul instruirii, individuale
(consultaţie, antrenament) şi de grup (meditaţie, cerc pe materii, vizite de lucru);
activităţi directe, în sprijinul educării, de formare a competenţelor organizatorice (atribuire de sarcini, organizarea
colectivului), unidisciplinare (excursie de studiu, sesiuni de comunicări ştiinţifice, olimpiade şi concursuri),
pluridisciplinare şi interdisciplinare (cercuri, serbări, competiţii culturale sau sportive, expoziţii, vizite de studiu,
ateliere pe domenii, mese rotunde, tabere şcolare şi cluburi); activităţi indirecte în sprijinul educării (comemorări,
festivităţi, consultaţii, şedinţe): activităţi indirecte în sprijinul instruirii (amenajarea unui colţ special pe discipline,
traducerea unor mijloace informatice de predare).

După L. Srinivasan (1985) se disting patru mari opţiuni metodologice generale în desfăşurarea educaţiei
nonformale: centrarea pe conţinuturi (sănătate, planing familial, formare agricolă);
centrarea pe probleme ale vieţii cotidiene; centrată pe conştientizare (în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi
libertăţilor individuale); educaţie umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, a încrederii în capacităţile de
iniţiativă, de creaţie, de decizie.

Limitele educaţiei nonformale reflectă fluiditatea structurilor organizatorice focalizate în prea mare măsură
asupra obiectivelor pe termen scurt şi asupra "libertăţii" metodologice a educatorilor. Ele comportă, astfel, trei riscuri
pedagogice majore: promovarea unui activism de suprafaţă dependent doar de îndeplinirea obiectivelor concrete;
avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile, care pot dezechilibra corelaţia funcţională
dintre subiectul şi obiectul educaţiei; eludarea posibilităţilor de validare socială reală a rezultatelor în raport cu
"diplomele şi certificatele" obţinute la nivelul educaţiei formale; neimplicare totală ci doar de suprafaţă a celor care
îndrumă aceste activităţi.

Educaţia nonformală oferă un câmp motivaţional mai larg şi mai deschis procesului de formare-dezvoltare a
personalităţii elevului, având o capacitate rapidă de receptare a tuturor influenţelor pedagogice informale, aflate, altfel,
într-o expansiune cantitativă greu controlabilă.
Educaţia formală şi nonformală sunt complementare.
Ele coexistă.
Elementele uneia se pot regăsi în cealaltă.
(Citat din raportul Grupului de lucru pentru Educaţia nonformală, din cadrul CE, anul 2001)
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Jocul didactic
Dascălul Ioana-Maria

Şcoala “Ştefan Luchian” Moineşti

Folosirea jocului didactic în clasele primare îl determină pe micul şcolar să înveţe cu plăcere, să prezinte
interes faţă de activitatea desfăşurată la clasă. Jocul didactic îi ajută pe cei timizi să devină mai încrezători în forţele lor
proprii, să fie mai siguri pe răspunsurile lor, să aibă încredere în capacităţile lor. Jocurile didactice îl motivează pe elev.
Ele ajută la captarea atenţiei elevilor mici, înlătură monotonia, plictiseala sau dezinteresul pentru vreo activitate. Atunci
când în predare se foloseşte jocul didactic, elevii participă altfel, sunt mult mai interesaţi şi participă activ la lecţie. Este
foarte important de ştiut că prin joc învăţătorul îşi poate cunoaşte elevul. Atunci când se joacă şcolarul se dăruie jocului
cu toată fiinţa sa, îşi afirmă, de fapt, personalitatea. Fiecare copil are un stil personal de joc şi nici un copil nu este trist
atunci când se joacă. Copiii îşi arată în joc voinţa, stăpânirea de sine, inteligenţa, temperamentul. Condiţia ca jocul
didactic să-şi atingă scopul este ca el să fie foarte bine pregătit. Eficienţa jocului didactic depinde, de cele mai multe ori,
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de felul în care învăţătorul ştie să asigure concordanţa între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care
ştie să folosească cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, răspunsuri, indicaţii, explicaţii, aprecieri.

Indiferent în ce moment al lecţiei este folosit, jocul didactic impune următoarele cerinţe de bază: pregătirea
jocului didactic; organizarea judicioasă a acestuia; respectarea momentelor jocului didactic; ritmul şi strategia
conducerii lui; stimularea elevilor în vederea participării active la joc; asigurarea unei atmosfere de joc; varietatea
elementelor de joc (complicarea jocului, introducerea altor variante). Desfăşurarea jocului didactic cuprinde, de regulă,
următoarele momente: introducerea în joc (discuţii premergătoare); anunţarea titlului jocului şi scopul acestuia;
prezentarea materialului; explicarea şi demonstrarea regulilor jocului; fixarea regulilor; executarea jocului de către
elevi; complicarea jocului, introducerea unor noi variante; încheierea jocului (evaluarea conduitei de grup sau
individuale).

Învăţătorul trebuie să imprime un anumit ritm jocului (timpul este limitat), să menţină atmosfera de joc, să
urmărească evoluţia jocului, evitând momentele de monotonie, de stagnare, să controleze modul în care elevii rezolvă
sarcina didactică respectându-se regulile stabilite, să creeze condiţii necesare pentru ca fiecare elev să rezolve sarcina
didactică în mod independent sau în cooperare, să urmărească comportarea elevilor, relaţiile dintre ei, să activeze toţi
elevii găsind mijloace potrivite pentru a-i antrena pe cei timizi, să urmărească felul în care se respectă cu stricteţe
regulile jocului.

Folosit în diverse situaţii de învăţare, jocul didactic face ca elevul să fie solicitat la un efort intelectual
deosebit: să observe, să identifice, să analizeze, să compare, să transforme. El face toate aceste operaţii în timpul jocului
motivat, într-o formă atractivă, plăcută, şi-şi mobilizează toate forţele pentru a rezolva sarcinile jocului. De fapt, pus în
situaţia de joc, copilul realizează o învăţare adevărată, dar având impresia că se joacă. Jocul este „proprietatea copiilor”,
iar noi dascălii trebuie să veghem pentru a nu li se încălca dreptul la joc. Cei ce-i învaţă pe copii jocuri sunt răsplătiţi cu
dragostea şi admiraţia acestora.
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Modalităţi de realizare a educaţiei non formale în învăţământul primar

Deju Aurelia
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău

După M. Ionescu şi V. Chiş, „prin educaţie desemnăm un ansamblu de influenţe care contribuie la formarea
omului ca om, respectiv acţiunea de modelare a naturii umane în direcţia realizării unor finalităţi în temeiul unor valori
sociale acceptate.”
Formele educaţiei
Educaţia formală – reprezintă ansamblul acţiunilor sistematice şi organizate, proiectate şi desfăşurate în instituţii
specializate, urmărind finalităţi explicite, cu scopul formării şi dezvoltării personalităţii umane;
Educaţia nonformală – reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru
instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ;
Educaţia informală – reprezintă totalitatea influenţelor educative nesistematice, neorganizate, nesubordonate unor
obiective şi finalităţi explicite, care se exercită asupra individului.

În literatura de specialitate, educaţia non-formală este reprezentată de activtităţile educative organizate de
alte instituţii decît şcoala – muzee, biblioteci, cluburi ale elevilor şi se întemeiază pe recunoaşterea faptului că un număr
mare din experienţele de învăţare ale oamenilor s-au desfăşurat în afara sistemului de educaţie formală: la locul de
muncă, în familie, în diferite organizaţii şi biblioteci.

Educaţia nonformală este diferită faţă de educaţia formală, atât prin conţinut, cât şi prin formele de realizare.
Conţinutul este organizat pe arii de interes (şi nu pe ani de studiu sau discipline academice) iar formele sunt foarte
diverse ca durată, modalitate de organizare sau predare.

Educaţia nonformală este caracterizată prin:
- răspunsuri concrete la cerinţele fixate, în funcţie de interese clar stabilite;
- obţinerea abstractizărilor prin extragerea de cunoştinţe din viaţa practică,
- reducerea la minim a funcţiilor de predare, lăsând mai mult loc funcţiei de învăţare.

Educatia nonformală a fost definită de catre J. Kleis drept “orice activitate educațională, intenționată și
sistematiăa, desfășurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este  adaptat nevoilor individului  și
situațiilor speciale, în scopul maximalizării învățării  și cunoașterii  și al minimalizării problemelor cu care  se confruntă
acesta  în  sistemul formal (stresul  notării  în  catalog,  disciplina  impusa, efectuarea temelor)”.

Din  punct  de  vedere  etimologic,  termenul  de educație nonformală își are originea în latinescul
“nonformalis”, preluat cu sensul “în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate”.
Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate educațională mai puțin formalizată sau neformalizată,
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dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. Din  punct  de  vedere  conceptual,  educația  nonformală  cuprinde
ansamblul activităților și al acțiunilor care se desfășoară într -un cadru instituționalizat, în mod organizat, dar în afara
sistemului școlar, constituindu-se ca “o punte între cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal”.

Vizita la Aeroportul din Bacau                                  Carnavalul din povesti

Dezideratele educației nonformale sunt în strânsă  legătură cu  realizarea următoarelor finalități:
•  să lărgească și să completeze orizontul de cultură, îmbogățind cunoștințele din anumite domenii,
•  să creeze condiții pentru “desăvârșirea profesională sau inițierea într-o nouă activitate”,
•  să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate,
•  să contribuie la recreerea și la destinderea participanților precum și  la petrecerea organizată a timpului liber,
•  să asigure cadrul de exersare și de cultivare a diferitelor înclinații, aptitudini și capacități, de manifestare a talente lor,

Raportul dintre educația nonformală și cea formală este unul de complementaritate, atât sub aspectul
conținutului, cât și în ceea ce privește formele și modalitățile de realizare.

Trăsăturile caracteristice ale educației nonformale sunt relevante pentru această formă care asigură legătura
dintre instruirea formală și cea informală.

O caracteristică importantă se referă la faptul că educația nonformală se desfășoară într-un cadru
instituționalizat, în afara sistemului școlar, cuprinzând activități extraclasă/extradidactice (c ercuri pe  disciline,
interdisciplinare sau  tematice,  ansambluri sportive, artistice, concursuri școlare, olimpiade, competiții) și activități de
educație și instruire extrașcolare, denumite parașcolare și perișcolare. Cele parașcolare se dezvoltă în med iul socio-
profesional cum ar fi de exemplu activitățile de perfecționare și de reciclare, de formare civică sau profesională. Aceste
activități evoluează în mediul socio-cultural ca activități de autoeducație și  de  petrecere organizată a timpului liber în
cadrul universităților populare, al cluburilor sportive, la teatru, în muzee sau în cluburile copiilor, în biblioteci publice,
în excursii, acțiuni social-culturale sau în familie ori prin intermediul mass- mediei, denumita adesea “școala paralelă”.

Conținutul și obiectivele urmărite sunt prevăzute în documente special elaborate ce prezintă o  mare
flexibilitate, diferențiindu-se în  funcție de vârstă, sex, categorii socio-profesionale, interesul  participanților,
aptitudinile și înclinațiile acestora. Sunt  cuprinse activități care corespund intereselor, aptitudinilor și dorințelor
participanților.

O altă trăsătură caracteristică este caracterul opțional al activităților extrașcolare, desfășurate într-o ambianță
relaxată, calmă și plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă publicul de diferite vârste. Este o forma facultativă
de antrenament intelectual care menține interesul  participanților printr-o metodologie atractivă. În măsura în care
răspunde unei cereri de perfecționare profesională, educația nonformală presupune în unele cazuri și achitarea unor
taxe.

Evaluarea activităților desfășurate în cadrul educației nonformale este “facultativă, neformalizată, cu accente
psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale.” În condițiile extinderii cererilor de pregătire
profesională prin diferite forme de instruire nonformală, există și situații în care acestea sunt finalizate prin certificate
sau diplome de absolvire.

Târg de mărţisoare Expozitie de machete-
Natura si vietuiroarele
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Educația nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice:
•  este centrată pe cel ce învață, pe procesul de învățare, nu pe cel de predare solicitând în mod diferențiat participanții,
• dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat propunându-le participanților activități  diverse și atractive, în funcție de
interesele acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor ,
• contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și  de specialitate a participanților, oferind activități de recicl are
profesională, de completare a studiilor și de sprijinire a categoriilor defavorizate sau de exersare a capacității indivizilor
supradotați,
•creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind destinderea și refacerea echilibrului
psiho-fizic,
• asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii fiind interesată să mențină interesul publicului larg, oferind
alternative flexibile tuturor categoriilor de  vârstă și  pregătirii  lor  profesionale,  punând  accentul  pe  aplicabilitatea
imediată a cunoștințelor,
• antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul tehnico-științific, valorificând oportunitățile  oferite de
internet, televiziune, calculatoare,
• este  nestresantă, oferind activități plăcute și scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere forma tivă,
stimulativă, continuă,
•  răspunde cerințelor și necesităților educației permanente.

Aspecte din excursii:

Limitele educației nonformale semnalate în lucrările de specialitate se referă la faptul că aceasta formă
include uneori programe mult prea flexibile, centrate doar pe obiective pe termen scurt și o prea mare “libertate”
metodologică a educatorilor. Trei riscuri pedagogice majore ar înregistra acest tip de educație și anume:
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•  promovarea unui activism de suprafață, dependent doar de îndeplinirea obiectivelor concrete, rupte adesea de
obiectivele specifice educației formale,
•  avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile, care pot dezechilibra corelația
funcțională dintre subiectul și obiectul educației,
• eludarea  posibilităților de  validare socială reală a rezultatelor în raport cu “diplomele  și certificatele” obținute la
nivelul educației formale.”

Plecând de la ideea conform căreia școala nu este singurul loc unde poți învăța, iau amploare activitățile
desfășurate în afara sistemului formal care veneau în întâmpinarea dorinței de învățare a publicului larg, servind
obiectivelor acestora și asigurând asistența informațională și practică unor categorii sociale dezavantajate.
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Rolul activităţilor extracurrilare în pregătirea pentru viaţă a şcolarului mic

Dănăilă  Virginia, Şcoala Gimnazială  Nr. 2 Tg.Ocna
Sandu  Ana , Şcoala Gimnazială Nr. 2 Oneşti

,, Menirea  firească  a şcolii nu e să dea învăţătură ci să  deştepte cultivând destoiniciile  intelectuale  în
inima copilului, trebuinţa de a învăţă toată  viaţa” Ion Slavici

Schimbările  tot  mai  dese  din  domeniile  vieţii sociale fac  ca  problematica educaţiei  să  dobândească  în
societatea  contemporană  noi  conotaţii. Accentul  cade  de pe  informativ  pe  formativ, depăşeşte  limitele
exigenţelor  şi  valorilor  naţionale şi  tinde spre  universalitate. Dezideratul  educaţiei  permanente devine  o
realitate  de necontestat,iar  un  curriculum  unitar  nu  mai poate  răspunde  singur diversităţii  umane. Fără  a nega
importanţa  educaţiei  prin  şcoală, este  tot  mai  evident  faptul  că  educaţia  extraccuriculară îşi  are  rolul  şi  locul
bine  stabilit  în  pregătirea pentru  viaţă  a şcolarului  mic.

Sistemul  de educaţie  se  materializează  printr-o  educaţie  de tip  formal( oficial),  nonformal (
extraşcolar) sau informal ( spontan) incluzând  toate  dimensiunile  implicate  în  cadrul  acţiunilor  educaţionale
organizate, structurate  şi  planificate  sau  în  contextul  influenţelor  incidentale  de tip  pedagogic  provenite  din
câmpul  psihosocial. Pregătirea pentru  viaţă constă  în  formarea  personalităţii copilului astfel  încât  să  se
integreze  cu  succes  în  societate, să-şi  dezvolte gândirea, imaginaţia , spiritul  creativ şi  să-şi  cultive
deprinderile, aptitudinile, talentul .

Activităţile  extracurriculare  au  un caracter interdisciplinar, oferă  cele mai  eficiente  modalităţi  de
formare  a caracterului copiilor încă din  clasele  primare, deoarece  sunt  factorii educativi  cei  mai  apreciaţi  şi
mai  accesibili  sufletelor  acestora. Activităţile  complementare  concretizate  în excursii şi drumeţii, vizite,vizionări
de filme  sau  spectacole, serbări şi  festivităţi,carnavaluri,expoziţii, activităţi  sportive şi  concursuri, ( multe
realizate  şi  în  săptămâna de  ,,Şcoală altfel”-care am  constat  că  este mult apreciată  de elevi  şi părinţi) imprimă
copilului  un anumit  comportament, o  ţinută  adecvată, declanşează anumite  sentimente, pregătindu-l  pentru
viaţă.

Ele dau satisfacţie setei  de investigare şi  cutezanţă  creatoare, trăsături  specifice  copiilor. Aceştia, prin
acţiunile  extraşcolare , îşi  dezvoltă  lumea  lor  spirituală, îşi  împlinesc  setea de cunoaştere, li  se  oferă  prilejuri
de a se emoţiona puternic, de a fi  în  stare  să  caute  singuri  pentru a-şi  forma convingeri  durabile.

Experinţa,  de peste 38  de ani  de  activitate în mijlocul  copiilor, m-a  convins  ,,să  nu-i  educăm  pe
copiii noştri   pentru  lumea  de azi .Această  lume  nu  va  mai  exista  când  ei vor fi  mari şi  nimic  nu  ne permite
să  ştim cum  va fi  lumea  lor. Atunci  să-i  învăţăm  să se adapteze.”  ( Maria  Montessori- ,,Descoperirea
copilului”)

Elevii , prin  aceste  activităţi,  sunt îndrumaţi  să  dobândească: o  gândire independentă, nedeterminată  de
grup,toleranţă  faţă  de ideile noi, capacitatea  de a descoperi  probleme diverse , de a  găsi modul  lor de rezolvare ,
posibilitatea de a critica constructiv, de a se adapta  la  nevoile  momentului, de a răspunde cerinţelor sociale, care să
le  stimuleze implicarea în actul decizional, în acţiuni  de voluntariat ale organizaţiilor  nonguvernamentale.

Activităţile  extracurriculare  pot  fi organizate  pe  trei  grupe  de  obiective:
-domeniul cognitiv- căruia  îi  revine  cultivarea funcţiilor  psihice-memoria, imaginaţia, gândirea, spiritul

de observaţie;
- domeniul  afectiv -care  are menirea de  a pune  în  valoare  forţele psihice- înclinaţiile  , sentimentele,

voinţa, cutezanţa;
- domeniul psiho-motor- care se referă  la  dezvoltarea deprinderilor  psihomotorii.
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Sub  îndrumarea  atentă  a  cadrului  didactic  aceste activităţi  fiind  bine  pregătite  sunt  atractive  la orice
vârstă, stârnesc interes , produc bucurie, facilitează  acumularea de noi  cunoştinţe, chiar dacă necesită un  efort
suplimentar. Copiilor  li se dezvoltă spiritul  practic, operaţional, manualitatea, dând  posibilitatea  fiecăruia să  se
afirme  conform naturii sale. Copiii se  autodisciplinează, prin faptul  că  în asemenea activităţi  se supun de bună
voie regulilor, asumându-şi  responsabilităţi. Învăţătorul 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- pregătirea  copilului pentru  viaţă. Realizarea  acestor  obiective depinde în primul  rând de talentul
învăţătorului,de  dragostea sa pentru copii, de capacitatea creatoare de abordare a temelor diferite, prin  punerea în
valoare a posibilităţilor şi  resurselor locale disponibile clasei  şi  mediului  social.

Exemple
Excursiile şi  taberele îmbogăţesc  şi  completează cunoştinţele  dobândite în  timpul orelor, suplimentează

şi  consolidează instrucţia  şcolară, reconfortează  pe  copil, îi prilejuiesc însuşirea  unor  experienţe  sociale noi, dar
îi şi  îmbogăţesc  orizontul  cultural şi  ştiinţific.Pe  bună  dreptate,se  spune,  că  o excursie  bine organizată  face
cât  citirea  a zece cărţi şi  îţi  arată  adevărata  faţa a fiecărui participant.Organizăm  cel  puţin  două  excursii în
fiecare an  şcolar, insoţite  de o  pregătire minuţioasă, cu  o atentă  prelucrare  a normelor  de deplasare în grup, a
cerinţelor igienico-sanitare,a regulilor  de comportare civilizată  în  societate.  Aceste  excursii duc  la  unitatea
colectivului, la închegarea  unor  prietenii şi la dezvoltarea dragostei şi  respectului  pentru  frumuseţea  plaiurilor
româneşti, aprecierea realizărilor contemporane  şi  preţuirea trecutului şi  tradiţiilor poporului  român.

Drumeţiile şi  vizitele contribuie  la observarea  obiectelor  şi fenomenelor  în stare  naturală, a procesului
de producţie  în  desfăşurarea sa, a monumentelor locale sau  naţionale, a valorilor  culturale  , folclorice  şi  istorice
ale  poporului  român. Acestea  stimulează  activitatea de învăţare, întregesc cunoştinţele  din  viaţa  şi  activitatea
unor personalităţi locale sau  naţionale, duc la cunoaşterea  relaţiilor dintre oameni  şi a rezultatelor  muncii acestora.
Ele  pot  fi  combinate cu alte acţiuni  cum ar fi: colectarea  de plante  medicinale, îngrijirea  unor  monumente
istorice, igienizarea unor  locuri  de joacă, parcuri, albii de râuri, ajutorarea  unor   persoane  aflate  în  nevoie.

Vizionarea  unor  filme, emisiuni şi  spectacole  în  grup  favorizează orientarea copiilor  spre  anumite
domenii de activitate:teatru, muzică, poezie,pictură, sport,dau  răspuns  dorinţei  copiilor de a se identifica cu
anumite  personaje, cu  semeni de-ai  lor  şi de a descoperi modele demne de urmat.E un  bun prilej  de discuţii pe
marginea acestora sau comportamentului elevilor la aceste acţiuni.

Serbările, festivităţile  şi carnavalurile sunt o formă atractivă de activitate  extracurriculară prin  care
copilul face  cunoştinţă  cu  lumea minunată  a artei, socializează, îşi  pune  în  valoare  talentul, apare  în  public,
dezvoltându-şi  curajul, iniţiativa  şi îşi estompează  emoţiile. Sunt  prilejuri  în care familiile  pot  fi antrenate şi
descoperi talentele copiilor, calităţile  de ritm, graţie şi armonie, văzându-i într-un anumit rol  sau într-o  anumită
formaţie: dans modern, popular, ritmic, piese de teatru, montaje  literare, dramatizări, monologuri, glume şi
snoave,etc.Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră  de succes, sudează  colectivul, impulsionează activitatea
în mod favorabil, face ca elevul  să  trăiască  clipe  de desfătare sufletească.Considerăm  că  fiecare copil trebuie să
aibă un loc bine definit în cadrul  programelor, pentru a se simţi  parte integrantă  a colectivului, să  fie conştient că
şi de participarea lui depinde reuşita acestor  activităţi. Trăim alături de ei bucuria succesului, remarcăm  dorinţa  de
a învinge  dificultăţile  în contactul  cu publicul  , de a-şi  stăpâni timiditatea şi  de a trăi  succesul  şi  bucuria
reuşitei.E  fascinant  când  pe scenă , sub  lumina reflectoarelor , apar micii artişti  în  costume  superbe şi  trezesc  în
sufletele spectatorilor emoţii, bucurii de neuitat , când  sala răsună  de ropotul  aplauzelor. Participarea  la serbări
este un  bun prilej  de comemorare a unor  evenimente  din trecutul  glorios al neamului  românesc şi  de a evidenţia
momente deosebite sărbătorite  în  întreaga  lume.
Festivitatea   sărbătoririi  zilelor  de naştere ale  colegilor este o bună ocazie de cunoaştere a familiei, a spaţiului de
muncă şi joacă, a obiceiurilor, dorinţelor, împlinirilor  sărbătoritului.Aceasta  le  oferă destindere, încredere,
recreere, voie bună, iar  unora dintre ei posibilitate unei  afirmări şi  recunoaşteri a aptitudinilor.

Expoziţiile cu  lucrările  personale ale elevilor  insuflă  acestora  dragostea şi respectul pentru  lucrul  bine
făcut, evidenţiind  aptitudinile  lor, cultivându-le  încrederea, mândria  şi  satisfacţia. Sălile  de clasă  pot deveni
adevărate  ,,galerii  de artă” ale  mâinilor îndemânatice, valorificând deprinderile  de muncă, creativitatea, spiritul
critic  şi autocritic, făcându-i  mai ambiţioşi şi mai  exigenţi.

Activităţile  spotive şi  concursurile sunt momente  extraşcolare care satisfac interesul  copiilor pentru  joc
şi  mişcare, cuprinzând  diferite arii curriculare, având  o importanţă  majoră în  petrecerea  timpului  liber, în
descoperirea  unor  pasiuni şi posibilităţi  de recreere, oferindu-le o  sursă  de motivaţie, determinându-i  să  să se
antreneze, să  studieze în  profunzime  şi  prin   urmare să  obţină  rezultate  cât  mai  bune  şi  să  se evidenţieze  în
colectiv, în şcoală, în  comunitatea  locală sau  chiar la nivel  naţional.Fiind  bine  organizate, într-o atmosferă
plăcută,  vor  stimula spiritul  de iniţiativă  şi  vor oferi  elevilor ocazia să se integreze  în  diferite  grupuri şi  să-şi
cultive  talentul, încrederea  în  forţele  proprii, pentru o cât  mai uşoară integrare socială şi  reuşită  în  viaţă.
Învăţătorul, pe  parcursul  activităţilor extracurriculare,coordonând  cu  pricepere poate să  pună  în  mişcare  toate
resorturile personalităţii elevului, motivate de interesul pentru  cunoaştere, dorinţa de afirmare, de obţinere a
prestigiului  şi  respectului în faţa  colegilor, de a fi apreciat  de societate. Aceste activităţi conduc la completarea şi
adâncirea educaţiei  morale  a elevilor, oferind ocazii de manifestare a spiritului de colectivitate, formând deprinderi
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de comportare civică, fiind premisă a pregătiriilor pentru  viaţă.Ele sunt  necesare deoarece solicită  iniţiativa
elevilor, responsabilitatea  lor pentru  rezultatele  obţinute, capacitatea de autocunoaştere şi autoconducere,
dezvoltându-le spiritul de iniţiativă, disciplina,cinstea, modestia, curajul, prietenia, respectul, comportarea civilizată
şi atitudinea  combativă  faţă  de cei ce încalcă  regulile  convieţuirii sociale.

,,Educaţia este  un  proces  al vieţii. Şcoala trebuie să  reprezinte viaţa  actuală,viaţa  tot atât  de reală  şi  de
vitală  pentru  copil ca  aceea pe  care el  o duce  în  familia  sa, cu  vecinii  săi, pe  locurile lui  de joacă.” John
Denvey
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Valorificarea educaţiei nonformale în activităţile cu elevii

Diaconu Alina-Mihaela
Şcoala Gimnazială Asău, jud. Bacău

Apelând la activităţile extracurriculare în cadrul sistemului de învăţământ, asigurăm şanse egale de
dezvoltare personală şi reducem fenomenul de absenteism şcolar a elevilor cu deficienţe intelectuale.

Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de activităţile didactice urmărind extinderea şi
adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor,
organizarea activă şi judicioasă a timpului liber al elevilor. Aceste activităţi contribuie la pregătirea copiilor pentru
învăţarea continuă şi extinderea autoeducaţiei în întreaga viaţă, fapt care constituie un argument pentru deschiderea
şcolii atât faţă de activităţile extracurriculare, cât şi faţă de experienţele trăite de copii în afara şcolii.

Dintre aceste forme de activitate, un rol important îl are excursia care este de regulă o călătorie făcută pe
jos sau cu un mijloc de transport, în scop instructiv-educativ, sportiv sau distractiv. Excursiile se fac de obicei în
natură pentru ca drumeţii să se bucure de soare şi aer curat ori de puritatea zăpezii, de frumuseţea peisajelor. În
acelaşi timp excursia oferă şi prilejul îmbogăţirii şi consolidării unor cunoştinţe din domeniul geografic, istoric,
etnografic, literaturii,artei. Excursiile sunt de feluri diferite şi pot fi clasificate după scop, temă, mijloc de transport,
după anotimp.

Excursiile presupun deplasarea elevilor în locuri mai îndepărtate de şcoală pe o durată care variază între
şase şi zece ore. Datorită complexităţii problemelor care se ridica în organizarea unei excursii numărul acestora este
redus(2-3 pe an) şi se desfăşoară mai ales în timpul vacanţelor, zilelor de weekend când părinţii au liber pentru a
însoţi copiii.

Pentru a le dezvolta elevilor dragostea faţă de frumuseţile şi realizările judeţului, faţă de locul natal, mi-am
amintit ceea ce spunea Vasile Alecsandri: „poţi să cutreieri lumea toată şi să te minunezi de minunăţiile civilizaţiei,
dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut”.

Ţinând cont de particularităţile de vârstă a copiilor şi de efortul fizic ce-l practică mi-am programat o
excursie pe distanţă mică în judeţul Neamţ, având ca itinerar traseul Asău- Comăneşti-Piatra Neamţ-Târgu Neamţ.
În oraşul Piatra Neamţ am vizitat Parcul Zoologic pentru a le aprofunda copiilor cunoştinţele despre pasări, animale
sălbatice. În Târgul Neamţ am vizitat casa marelui scriitor şi povestitor Ion Creangă, am urcat la Cetatea Neamţului
unde copiii au rămas impresionaţi de impetuozitatea ruinelor şi au acumulat cunoştinţe despre actele de vitejie ale
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Din orice excursie elevii au venit mai bogaţi sufleteşte şi şi-au exprimat dorinţa de a merge şi în alte
excursii.

Un alt moment important care încununează munca şi talentul elevilor prin conţinutul şi încărcătura
emoţională pe care o declanşează este serbarea. Dedicarea serbării unui anumit eveniment îi sporeşte importanţa,
mărind şi pretenţiile referitoare la calitatea artistică, iar alegerea repertoriului adecvat îi oferă manifestării un
conţinut unitar. Prin intermediul serbării, elevii aduc pe scenă aspecte din viaţa lor, întămplări hazlii, scene din
poveşti, idei şi sentimente specifice vârstei, totul îmbrăcat în haina muzicii pentru copii, a dansului şi veseliei. În
cadrul serbărilor un rol important revine muzicii, prezentă de la începutul pană la sfârşitul programului.

Serbările au o importanta deosebită pentru educaţia copiilor fiind un izvor de bucurii şi satisfacţii şi creând
o stare de bună dispoziţie favorabilă atât dezvoltării fizice cât şi psihice. Conţinutul unei serbări este determinat de
evenimentul căruia îi este destinat. Din varietatea serbărilor organizate cele mai frecvent întâlnite sunt serbările
ocazionale şi serbările prilejuite de marile aniversari (1 decembrie, 24 ianuarie). Serbările prilejuite de marile
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aniversari au prin conţinutul lor un caracter mai complex. Marele evenimente ale creştinilor(Naşterea şi Învierea
Mântuitorului) constituie prilejuri de educaţie religioasă a copiilor.

Serbările indiferent de evenimentul pentru care sunt pregătite, aduc bucurie în sufletul copiilor dar şi al
părinţilor. Serbările cu conţinut religios formează la elevi premisele unei conştiinţe religioase şi a unor
comportamente fireşti, naturale cât şi un comportament pozitiv de educaţie morală. Cultivarea cinstei şi a modestiei,
dorinţa de a-i ajuta pe cei din jur, bucuria de a face lucruri bune,de a învaţă să-şi iubească aproapele.

Serbările reprezintă o modalitate de educaţie multiplă: estetică, morală, civică, artistică, iar pentru copil un
prim contact cu scena, publicul ,cu bucuria de a fi artist.

Activitatea extraşcolară trebuie făcută în aşa fel încât să vină de la sine în completarea activităţii şcolare şi
nu ca ceva impus. Aici îşi spune cuvântul măiestria pedagogică a cadrelor didactice implicate în acest proces,
influenţa tuturor factorilor educaţionali precum şi atractivitatea şi valoarea activităţilor desfăşurate de aceştia.

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi specific, este complementară activităţii propriu-zise de
învăţare realizată în clasă. De asemenea, caracterul complementar presupune o mulţime de activităţi a căror varietate
ar putea fi limitată cu greutate fiind o activitate ce generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul
responsabilităţii o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite.

În concluzie, activităţile extracurriculare pot influenţa creşterea coeziunii grupului, pot induce opinii,
atitudini pozitive faţă de valorile colective, pot susţine şi promova bune relaţii între copiii şi creează o atmosfera
plăcută, lucrativă, benefică fiecărui elev.
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Excursia- cea mai atractivă activitate extraşcolară

Diaconu Dănuţ- Cristian
Şcoala Gimnazială Scorţeni, jud. Bacău

Excursiile şcolare sunt o formă de activitate extracurriculară , ce au menirea de a ridica prestigiul ştiinţelor
în şcoală , de a trezi interesul elevilor pentru cunoaşterea unor elemente de literatură , istorie , etnografie , folclor .
Elevii însoţiţi de profesori se deplasează în afara localitaţilor în care locuiesc, pentru a se recreea în plan spiritual şi
pentru a se reface psiho- fizic. Excursiile  au şi un rol cognitiv . Profesorul are rolul de ghid , pentru că el conduce şi
îndrumă elevii pe tot parcursul excursiei. Sunt cele mai frecvente şi mai îndrăgite activităţi extraşcolare .

Excursiile pot fi organizate înaintea predării unui capitol sau teme , cu scopul de a-i pregăti pe elevi pentru
înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor ce vor fi predate . De asemenea se pot organiza şi după încheierea predării
unui capitol sau a unei teme , scopul fundamental fiind acela de concretizare a cunoştinţelor predate, de
sistematizare şi fixare. Ele au rolul de a completa cunoştinţelor, ceea ce s-a făcut în şcoală fiind activităţi utile şi
plăcute.

În data de 10 aprilie 2012 , 30 de elevi de la şcoala cu cls.I-VIII Scorţeni ( clasa a IV a  şi a III a ) însoţiţi
de domnii învăţători Diaconu Dănuţ şi Ondu Oana au efectuat o excursie în judeţul Neamţ.

Obiectivele excursiei au fost :
 Trezirea interesului pentru literatură şi poezie .
 Cunoaşterea locurilor în care au trăit şi creat marile personalităţi ale culturii române :

Ion Creangă , Mihai Eminescu , Alexandru Vlahuţă , Nicolae Grigorescu.
 Conştientizarea rolului deţinut de marile personalităţi ale culturii romăne în cultura universală .
 Vizitarea caselor memoriale:Ion Creangă din Humuleşti şi a lui Alexandru Vlahuţă de la Mănăstirea Agapia .
 Petrecerea în mod plăcut a timpului pe valea Ozanei şi în Codrii de Aramă (rezervaţie forestieră lângă

mănăstirea Văratec)
 Studierea elementelor de arhitectură şi pictură murală de la Mănăstirea Neamţ, Agapia, Văratec.

Ţinutul Neamţului dispune de un potenţial turistic dezvoltat prezentând avantajul situării în vecinătatea
judeţului Bacău, ca urmare cheltuielile de transport sunt mai reduse. Obiectivele turistice vizate sunt situate la mică
distanţă unele de altele, forma de turism practicată de grupul de elevi fiind turismul cultural şi religios. Într-o
dimineaţă însorită de aprilie elevii au pornit pe traseul : Scorţeni- Tazlău – Vânători Neamţ - Agapia şi retur.

Elevii au vizitat :
 Rezervaţia de zimbrii Dragoş Vodă – unde au putut vedea 6 zimbrii, cerbi lopătari, urşi, fazani. Aceasta este o

rezervaţie de faună şi floră carpatică . Zimbrii au fost aduşi din Polonia cunoscut fiind faptul că este un animal
de mult dispărut din ţara noastră datorită vânatului excesiv . Elevii în acest mod au avut posibilitatea să
cunoască consecinţele relaţiilor negative dintre om şi natură.
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 Mănăstirea Neamţ - ctitorie a lui Ştefan cel Mare. Elevii au fost încântaţi de mănăstirea tip cetate, în acelaş timp
este şi monument de arhitectură deoarece apar elemente de arhitectură originale: ocniţe, osuar, arcadele
moldoveneşti, picturi vechi.

 Mănăstire Agapia – situată la poalele munţilor Neamţului. Elevii au avut ocazia să admire picturile lui Nicolae
Grigorescu fiind copleşiţi de frumuseţea culorilor. Ca o notă de originalitate : mănăstirea Agapia este printre
puţinele mănăstiri din ţară cu picturi aparţinând lui Nicolae Grogorescu. Acesta a primit o sumă de bani de la
Mihail Kogălniceanu pentru a picta mănăstirea, era un tânăr necunoscut pe atunci dar foarte talentat. A folosit
pentru prima dată un model feminin deoarece icoanele cu Maica Domnului nu îi ieşeau, dorea să schimbe stilul
slav cu chipuri aspre, feţe ascuţite şi a folosid drept model o ţărancă din sat. Pictura l-a impresionat pe Mihail
Kogălniceanu şi la terminarea lucrării de la Agapia, Nicolae Grigorescu a primit o bursă la Paris, luând astfel
calea străinătăţii. Reîntors în ţară nu a mai dorit să picteze mănăstiri decât foarte rar. În ţară sunt doar trei
mănăstiri pictate de el.

 Mănăstirea Văratec- situată in comuna Agapia. Elevii aici au fost fascinaţi de povestea de iubire dintre Mihai
Eminescu şi Veronica Micle, cei doi întâlnindu-se des la mănăstirea Văratec fiind prieteni cu maicile de aici.
Plimbările lui Eminescu prin împrejurimile mănăstirii au dat naştere frumoaselor poezii, existând astăzi o
rezervaţie forestieră numită ,,Codrii de aramă ,,- o pădure de mesteceni. Elevii au văzut mormântul Veronicăi
Micle fiind cutremuraţi de sfârşitul tragic al acesteia. Au cerut informaţii suplimentare pe această temă de la
doamnele profesoare fiind foarte atenţi. Au recitat din poeziile lui Mihai Eminescu, eleva Vrote Cătălina, a
realizat chiar şi un desen-portret marelui poet.

Pe parcursul desfăşurării excursiei am urmărit modul în care a fost asigurat între copii echilibrul dintre
competiţie şi cooperare. Activitatea a generat relaţii de prietenie şi întrajutorare, a fortificat simţul responsabilităţii şi
a statornicit o atitudine justă faţă de colectiv şi de scopurile urmărite. Valenţele formative ale acestei activităţi s-au
extins asupra tuturor componentelor conştiinţei şi conduitei patriotice, îmbogăţind sfera informaţională, declanşând
trăiri afective şi oferind condiţii prielnice exersării conduitei patriotice a elevilor.

Excursia aceasta a fost foarte educativă pentru elevi, au învăţat să comunice, şi-au îmbogăţit cultura
generală descoperind în acelaşi timp şi fragmentele unui trecut istoric glorios. La întoarcere pe autocar elevii au
cântat cântece populare şi odată ajunşi acasă cu greu s-au coborât din mijlocul de transport nemulţumiţi ca excursia
a durat doar o zi .

Săptămâna dedicată activităţilor nonformale
“Şcoala Altfel: Să ştii mai multe să fii mai bun”

Dima Adriana
Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău

Aceste săptămâni  “altfel” introduse în calendarul şcolar  propun o experienţă noua şcolilor din România.
Deşi multe dintre acestea au experienţa proiectelor extracurriculare, o săptămâna de activităţi desfăşurate în afara
orelor de clasă, cu proiecte si evenimente specifice fiecarui ciclu şcolar în care sunt implicaţi toţi elevii şcolii este o
mare provocare şi o noutate în peisajul autohton. Începând de la modalitatea de propunere a activităţilor, până la
alegerea efectivă a acestora de către elevi, cuvintele care caracterizează această săptămână sunt
“inovator”,“participativ” şi “nonformal”.

Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în
activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare
talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să
stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

Pentru organizarea eficientă a programului, este recomandată elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor
de preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unității de învățământ, care să urmă rească și să permită realizarea
unor obiective educaționale prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
Proiectele se pot organiza și în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu organizații neguvernamentale, cu palatele
și cluburile copiilor, cu cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și sport,  cu taberele școlare, cu instituții
culturale și științifice (institute de cercetări, instituții de învățământ superior etc.), cu poliția, jandarmeria,
inspectoratele pentru situații de urgență, cu direcțiile de sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc.

Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să participe, din lista celor propuse.
De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinților care doresc acest lucru, precum și a altor
parteneri. Fiecare activitate la care participă copiii preșcolari/elevii trebuie să fie coordonată de un număr
corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității de învățământ și
cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității
acestora.

Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii
mai bun!”,  pot include:
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- activități culturale;
- activități tehnico-științifice;
- activități sportive;
- activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru  promovarea valorilor umanitare (inclusiv

voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);
- activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de

calculator, siguranță pe internet etc.);
- activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea

energiei, energie alternativă etc.);
- activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.;
- altele.
Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;
- competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;
- mese rotunde, dezbateri;
- activități de voluntariat sau de interes comunitar;
- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului

de persoane etc.;
- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;
- peer - education;
- schimburi de experiență;
- vizite de studii;
- tabere/școli de creație sau de cercetare;
- parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional,

pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.

Proiectul tematic- modalitate de abordare transdisciplinară a conţinuturilor

Dinu Mihaela
Școala Gimnazială Alecu Russo, Bacău

Motto:
,,În domeniul educației, transdisciplinaritatea urmărește punerea în funcțiune a unei inteligențe multiple.”

(Basarab Nicolescu)
1. Precizări terminologice

Curriculum-ul  prezintă întreaga experiență de învățare- formare propusă de școală prin activități formale și
nonformale.

Transdisciplinaritatea este o abordare nouă a învățării școlare centrate nu pe materii, teme, subiecte ci
,,dincolo” de acestea Este o formă de întrepătrundere a mai multor discipline și de creare a unor arii noi de
cunoaștere presupunând formarea unor situații de învățare centrată pe acțiunea individului și demersurile acestuia.

Pedagogul L. D. Hainaunt consideră că transdisciplinaritatea are ca punct de intrare nu conținuturile de
învățat, ci demersurile intelectuale, afective și psihomotorii ale elevului și prezintă următoarele tipuri:

 transdisciplinaritate orizontală -pune în valoare demersul elevului în diverse situații oferite de discipline
rezultînd capacitatea acestuia de a comunica în orice domeniu

 transdisciplinaritate verticală –identifică ocazii și situații în cazul disciplinelor pentru exersarea
demersurilor propuse

 transdisciplinaritate instrumentală oferă elevului instrumente, moduri de gândire și un câmp larg de aplicare
 transdisciplinaritate tematică

Pe transdisciplinaritatea tematică, metoda care se pliază cel mai bine este proiectul tematic.
Proiectul tematic este o modalitate de instruire sau de evaluare pe o temă dată, prin care elevii efectuează o

cercetare orientată spre un scop bine definit. Activitățile integrate care se desfășoară pe parcursul unui proiect
tematic asigură o învățare activă reflectând interesele și experiența elevilor cu atât mai mult cu cât elevul are prilejul
de a-și personaliza cunoștințele dobândite prin mijloace artistice. Este o metodă complexă care necesită o perioadă
mare de timp- de la una  până la mai multe săptămâni și care se poate realiza individual sau în grup.

Realizarea unui proiect presupune parcurgerea unor etape:
o debutul proiectului- constă in alegerea temei de investigat, stabilirea obiectivelor specifice temei alese,

analiza resurselor materiale, umane si de timp necesare derulării proiectului tematic, conceperea hărții proiectului
tematic de către cadrul didactic in colaborare cu copiii.
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o conținutul proiectului- constă in activitățtile practice ale copiilor (documentare, investigare), aranjarea
centrelor de interes, conceperea unui inventar de probleme (ceea ce știu copiii deja și ceea ce nu știu și ar trebui sa
afle despre aceasta tema), strategiile didactice utilizate în derularea proiectului, resursele, conceperea planificărilor
săptămânale.

o evaluarea temei- constă in evaluarea propriu-zisă a temei abordate. Evaluarea poate fi făcută sub diferite
forme: convorbiri, dramatizari, portofolii, machete, lucrări colective, fișe individuale

1. Aspecte practice
La istorie după parcurgerea lecțiilor: Ce este istoria?, Timpul istoric și mediul geografic, Familia în

spațiual românesc, Vecinii și comunitatea, Copilăria de ieri și de azi pentru înțelegerea noțiunilor istorice abstracte
și pentru clarificarea întrebărilor formulate de elevi le-am propus realizarea unui proiect tematic.
Tema ,, File din istoria localității Bacău”
Scopul cunoașterea orașului natal
Obiective
 Definirea termenilor: istorie, localitate, loc natal, comunitate, atestare documentară, personalitate
 Descrierea orașului natal (proveniența numelui, prima atestare documentară, evenimente importante, dezvoltare
economico-culturală)
 Prezentarea unor personalități băcăuane
 Argumentarea importanței locului natal pe plan personal
Resurse umane: 16 elevi repartizați în 4 grupe, cadrul didactic, părinții elevilor, directorul școlii, bibliotecarul
Resurse materiale: calculator, imprimantă, aparat foto, poze, album, imagini, cartoane, coli A4 și A3, markere,
panou.
Resurse temporale: 2 săptămâni
Inventarul unităților de conținut (harta proiectului

Strategii didactice: brainstorming-ul, SVI, Turul galeriei, munca în echipe, conversația euristică, explicația,
problematizarea
Exemple de piese lucrate de elevi în cadrul proiectului tematic: ,,Istoria orașului”(informații), ,,Bacăul de altădată,
Bacăul de azi” (colaj de fotografii), ..Locul natal în inima mea”(creații literare), ,,Domnule primar, vă
informăm…”(scrisoare), ,, Personalități băcăuane”(portrete și scurtă prezentare), ,,Bacăul - oraș european”(afiș).

2.Concluzii
Proiectul tematic presupune activități transdisciplinare. Acestea pot fi și activități extracurriculare sau

activități integrate. Cadrul didactic are rolul de a dirija învățarea, făcându-i pe elevi să lucreze în echipe, să
descopere singuri unele lucruri, folosindu-și experiența anterioară, să sistematizeze și să esențializeze conținuturile
însușite.
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Stimularea comportamentului creativ prin activităţi extracurriculare

Camelia Dordea, Şcoala ,,V. Borcea”, Bereşti-Bistriţa
Tatiana Safciuc, Şcoala ,,Al .I.Cuza’’, Bacău

Problematica educaţiei este privită astăzi într-un raport strâns cu problematica lumii contemporane, care
este înfăţişată prin transformări semnificative. O atenţie deosebită se pune pe trecerea de la informativ la formativ.
Astfel, fără a diminua rolul educaţiei formative, se remarcă tot mai pregnant faptul că educaţia extracurriculară îşi
asumă un rol tot mai bine definit în formarea personalităţii şcolarilor.

În Dicţionarul internaţional al educaţiei sunt prezentate trei forme ale educaţiei: educaţia formală în care
,,rolurile de profesor şi elev sunt bine definite şi în care o latură acceptă responsabilitatea celeilalte”, educaţia
informală, ,,în care nu  se pot distinge două laturi”, educaţia nonformală ,,primită în afara şcolii sau în afara anilor
afectaţi prin statutul şcolarităţii, prin influenţa mediului familial, a grupelor de prieteni şi a mediului de viaţă”.

Educaţia nonformală cuprinde toate activităţile care se realizează într-un cadru instituţionalizat, fiind ,,o
punte între cunoştinţele asimilate în timpul lecţiilor şi informaţiile acumulate nonformal”( Văideanu 1998).

Obiectivele educaţiei nonformale vizează:
-extinderea şi îmbogăţirea orizontului cultural
-înlăturarea tensiunii participanţilor şi petrecerea organizată a timpului liber

-integrarea grupurilor defavorizate
-educarea şi exersarea înclinaţiilor, aptitudinilor şi capacităţilor creative.

Maria Montessori, în lucrarea ,,Descoperirea copilului”, ne îndemna ,,să nu-i educăm pe copiii noştri
pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi
lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”.

Vremurile pe care le trăim impun oameni  cu inteligenţă şi caracter ce se îmbină armonios cu propria lor
evoluţie. Educaţia este eficientă doar atunci când copilul este pregătit să se integreze în viaţa socială  atât sub aspect
psihointelectual, cât şi fizic şi socioafectiv.

Educaţia extracurriculară are un rol foarte bine definit în formarea  personalităţii  armonioase a elevilor.
Principalul scop este acela de a dezvolta aptitudini speciale, de a implica elevii în activităţi diverse, care să le
stârnească interesul, oferindu-le astfel  o bază solidă pentru a-şi potenţa capacităţile intelectuale.

Iată câteva exemple de activităţi extracurriculare pe care le-am organizat împreună cu elevii noştri:
Vizitele la muzee, monumente şi locuri istorice ne-au oferit  prilejul de a cunoaşte opere de artă originale,

monumente ale trecutului istoric al înaintaşilor, aspecte inedite ale vieţii şi activităţii unor personalităţi celebre ale
ştiinţei şi culturii universale. Toate acestea au stimulat activitatea de învăţare, curiozitatea şi preocuparea elevilor,
desăvârşind cunoştinţele însuşite în timpul lecţiilor.

Cu ocazia Zilei Internaţionale a copilului, pe 1 Iunie 2013, am organizat excursia cu tema ,,Să cunoaştem
trecutul şi frumuseţile meleagurilor moldoveneşti”. Alături de elevii şi cadrele didactice ale celor două şcoli  a fost
şi preotul paroh Ştefan Ovidiu Rotaru.

Obiectivele urmărite au fost:
-vizitarea unor obiective turistice ( Castelul Sturdza şi  Mănăstirea de la  Miclăuşeni, Casa Memorială  Vasile
Alecsandri de la  Mirceşti, Palatul domnitorului Al. I. Cuza din Ruginoasa, Cetatea Neamţului şi Casa Memorială
Ion Creangă de la Humuleşti);
-analizarea aspectelor geografice, biologice, etnografice şi religioase de pe parcursul excursiei;
-valorificarea intra şi interdisciplinară  a conţinutului informaţiilor dobândite prin realizarea unor compuneri şi
desene ce vor fi afişate pe panourile şcolii;
-conştientizarea importanţei ocrotirii monumentelor istorice, religioase, folclorice şi a mediului înconjurător;
-creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie între elevii celor
două şcoli.

Parteneriatul între şcoală şi biserică a fost binevenit, elevii nostri având un prilej minunat de a-şi exprima
cunoştinţele dobândite la orele de religie, de a păşi încrezători spre lumina înţelegerii lumii şi a respectului faţă de
adevăratele valori ale umanităţii.

Concursurile şcolare stârnesc interesul elevilor, avînd, în acelaşi timp, un rol major în orientarea
profesională a acestora. Ele oferă o sursă de motivaţie în plus, stimulând iniţiativa şi competiţia.

Rezultatele frumoase obţinute de elevii noştri la concursuri precum ,,Cangurul”, ,,Fii inteligent la
matematică”, ,,Creativitate şi ortografie”, ,,Paşi pe treptele creaţiei”, ,,Călătorie în lumea cifrelor”, ,,Teste din
Poveste”, ,, Euclid”, ,,Evaluare în educaţie”, ,,Tainele copilăriei”, ,,Citeşte şi tu!- Asociaţia Proiect Pro Europa”
au fost momente de testare a propriilor achiziţii, de gestionare a emoţiilor, de conturare a unei maniere constructive
de a înfrunta vicisitudinile vieţii. Considerăm că participarea la concursuri şi olimpiade şcolare nu trebuie să devină
un scop în sine, deoarece rezultatele obţinute nu evidenţiază întotdeauna  posibilităţile reale ale şcolarilor. În
evoluţia copiilor intervin perioade de accelerare sau de încetinire a performanţelor. De aceea, orice presiune pe linia
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intensificării performanţei şcolare trebuie însoţită de sprijin psihologic, relaţional sau cultural, care să ducă la
crearea unor sentimente  de împlinire, bucurie şi încredere.

Activităţile extracurriculare sunt atractive, interesante şi captivante la orice vârstă. Ele aduc în sufletul
copiilor bucurie, le dezvoltă creativitatea, spiritul practic, îi fac mai responsabili, mai ordonaţi. Realizarea acestor
ţinte depinde în primul rând de capacitatea educatorului, de tactul său pedagogic, de talentul şi dăruirea cu care
abordează în mod creator temele activităţilor, prin determinarea unor  soluţii variate. Dacă avem încredere în
imaginaţia, plăcerea şi pasiunea din sufletul copiilor vom deveni cu toţii împliniţi pe plan personal, spiritual şi
social, reuşind să facem o lume mai bună.
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Învăţarea creativă, tip superior de învăţare

Dorin Andreea
Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan”, Bacău

Potrivit dicționarului de psihologie, învățarea este o „activitate de însemnătate fundamentală pentru
adaptarea la mediu și dezvoltarea psihocomportamentală”, care, în esență constă în „asimilarea activă de informații
însoțită de achiziționarea de noi operații și deprinderi”. Cei mai mulți specialiști consideră învățarea ca pe un proces
care determină o schimbare de durată a comportamentului celui care învață, a modului de a gândi, simți și acționa al
acestuia. La sfârșitul unei activități de învățare, subiectul cunoscător va dispune de cunoștințe, deprinderi, priceperi,
capacități, competențe, interese, atitudini, convingeri etc, pe care nu le avea înaite de învățare sau le avea la un nivel
de performanță mai scăzut.

Învățarea umană ne pare, astfel, ca un fenomen complex ce vizează dezvoltarea personalității în ansamblu.
Învățarea școlară este o formă particulară a învățării umane, ea realizându-se într-un cadru instituționalizat (școala),
sub îndrumarea unor specialiști (cadrele didactice). Reușita ei depinde atât de factori interni, cum ar fi capacitatea de
învățare și nivelul de motivație al elevilor, cât și de factori externi, cei mai importanți fiind calitatea predării,
climatul din clasă și logistica didactică. Mecanismul învățării constituie obiectul de preocupări al psihologiei, iar
cunoașterea lor îi ajuta pe profesori să optimizeze procesul de învățare școlară.

Faptul că învățărea în școală a devenit un fenomen social dominant, termenul de învățare în general se
confundă cu învățarea școlară, pentru că ea este izvor de cultură și factor de civilizație. Rolul ei este cu atât mai
important cu cât, azi, generația tânără are de făcut față unei adevărate explozii informaționale, dar și să ducă mai
departe spiritul dominant al contemporaneității și anume „creativitatea” pentru a impinge mereu mai departe
progresul social. Revine școlii sarcina de a dezvolta spiritul creator, prin dezvoltarea celor mai subtile procese
cognitive și noncognitive implicate în actul creator. Astfel că nu mai este suficientă doar metodologia sprijină pe
legile exercițiului, efectului, condiționării  sau prin im itație, sugestie și simpatie. Acestea, considerate până de
curând  ca modalități eficiente ale învățării specific umane, sunt irelevante pentru învățarea creativă și chiar factori
de blocaj ai învățării creative.

În prezent, învățarea de tip școlar a depășit aceste limite și marea majoritate a cadrelor didactice a înțeles
necesitatea unui învățământ activ ce are la bază învățarea prin descoperire și învățarea creatiă. Învățarea creativă
este o formă specială a învățării școlare, fiind cerută de complexitatea epocii contemporane. Omul epocii
contemporane nu mai poate rezolva problemele foarte complicate ce le pune viața, nu mai poate fi participativ activ-
conștient la fluxul uriaș de împingere înainte a progresului fără un echipament intelectual și afectiv-volițional, care
să depășească modalitățile de echilibrare ale organismului prin răspuns la stimuli la nivel dominant senzorio-
perceptiv. Omul modern este un rezolvitor de probleme și un făuritor de decizii, este un constructor de probleme și
de sisteme ideative necesare rezolvării lor, transpunerii lor din plan ideativ în plan conativ.

Școala reprezintă principalul factor care poate contribui, decisiv, la valorificarea creativităţii potenţiale a
elevilor, la stimularea înclinaţiilor lor creative și de educare a creativităţii. Școlii îi revine responsbilitatea de a
acţiona pentru stimularea potenţialului creativ al elevilor în următoarele direcţii: identificarea potenţialului creativ al
elevilor, crearea premiselor gnoseologice ale activităţii creatoare; dezvoltarea posibilităţilor individuale de
comunicare, care să înlesnească punerea rezultatelor creaţiei la dispoziţia societăţii; dinamizarea potenţialului
creativ individual, în sensul valorificării adecvate a talentelor și a cultivării unor atitudini creative. (M. Ionescu,
2007, p. 412).

Este deosebit de important să fie cunoscute  trăsăturile de personalitate ale omului modern, pentru că
acestea ghidează punerea în scenă a operei educaționale. Câteva dintre aceste  trăsături sunt: a ști să trăiască în
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schimbare, a reuși să coopereze, a trăi sentimentul realizării de sine, a învăța să muncească eficient, fiind un autentic
creator de valori.( Elvira Crețu, 1999, p. 32).  Deși acestea par a se înscrie în sfera idealului, chiar de la vârstele
primare pot fi stimulate și dezvoltate. Rolul cel mai important în stimularea potentialului creativ revine
învățării creative.

Menirea învățării creative nu este de „însușire” a creativității ci de stimulare, dezvoltare a po tențialului
creativ. Aceasta formă specifică și complexă de învățare își propune următoarele obiective fundamentale: formarea
unei structuri psihice operatorii menite să rezolve probleme într-o manieră inovatoare, nonrutinieră; asimilarea
cunoștințelor prin înțelegere, asociere și combinare, astfel încât din cunoștințele date să rezulte cunoștinte noi,
originale, valoroase; formarea sentimentelor și pasiunilor pentru descoperirea științifică, inovația tehnică, creația
artistică, inovarea socială; cultivarea unui stil de muncă receptiv la nou, a unui comportament inovativ, bazat pe
încredere în sine, respect pentru opinia celuilalt.

Deși nu elaborează în mod explicit o definiție a învățării creative, A. Stoica (1993), prezintă elementele
definitorii ale învățării menite să stimuleze creativitatea elevilor: metode activ-participative, atmosfera permisivă,
relație cadru didactic -elev autentic democratică, de cooperare, stimulativă, o atitudine deschisă, receptivă,
încurajatoare și un comportament didactic creativ activitate în grupuri mici.

Coroborând astfel de puncte de vedere, E. Rafailă (2002) elaborează următoarea definiție operațională a
învățării creative: învățarea creativa este o formă specifică de învățare școlară, prin care copilul își dezvoltă
structurile psihice operatorii în vederea adaptării la împrejurări în schimbare, anticipării și transformării viitoarelor
imprejurări. Este o învățare bazată pe propria acțiune și pe rezolvarea de probleme, necesitând angajarea subiectului
cu toate disponibilitățile sale și se poate desfăsura într-o atmosferă psihosocială permisivă, stimulativă.
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Rolul educaţiei nonformale în dezvoltarea copilului

Drăghici Cătălina – Ioana
Şcoala Gimnazială „Miorn Costin” Bacău

Educaţia nonformală a fost definită de catre J. Kleis drept „orice activitate educaţională, intenţionată şi
sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor individului  şi
situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se
confruntă acesta în  sistemul formal (stresul  notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)”.

Din  punct  de  vedere  etimologic,  termenul  de educaţie nonformală îşi are originea în latinescul
„nonformalis”, preluat cu sensul „în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate”.
Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau
neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ-educative. Din punct de vedere conceptual, educaţia nonformală
cuprinde  ansamblul activităţilor şi al acţiunilor care se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, în mod organizat,
dar în afara sistemului şcolar, constituindu-se ca „o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile
acumulate informal”.

Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru
instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Educaţia nonformală sau desfăşurată în afara
formelor statuate explicit, ca instituţii şcolare, cu un grad de independenţă, cu obiective diferenţiate, cu participarea
altor factori sociali, dirijată potrivit specificului, dar în relaţie de parteneriat cu şcoala. Educația nonformală se referă
la toate activităţile organizate în mod sistematic în afara sistemului formal pentru a răspunde unei mari varietăţi de
cerinţe de învăţare, cum ar fi cele de educaţie „complementară” (paralelă cu şcoala), de educaţie „suplimentară” sau
de educaţie de „substituţie” (de ex. pentru cei analfabeţi). Notele caracteristice ale acestei forme de educaţie sunt
legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa și se
va întreprinde, rolul discret al educatorilor, renunţarea la evaluări și utilizari de note și calificative.

Educația nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice: e centrată pe cel ce învață, pe
procesul de învățare, nu pe cel de predare, solicitând în mod diferențiat participanții / dispune de un curriculum la
alegere, flexibil și variat, propunându-le participanților activități diverse și atractive, în funcție de interesele
acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor / contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de
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specialitate a participanților, oferind activități de reciclare profesională, de completare a studiilor și sprijinire a
categoriilor defavorizate, sau de exersare a capacității indivizilor supradotați / creează ocazii de petrecere organizată
a timpului liber într-un mod plăcut, urmărind destinderea și refacerea echilibrului psiho-fizic / asigură o rapidă
actualizare a informațiilor din diferite domenii, fiind interesată să mențină interesul publicului larg.

Rezultatele obținute se pot concretiza în plan personal, prin formarea unor atitudini (optimism, toleranță,
încredere), abilități (comunicare, colaborare) și cunoștințe (semantice, empirice, sociale), dar și la nivel comunitar,
dezvoltând spiritul civic și angajabilitatea.

Recunoașterea acestora se poate face prin portofoliul personal, în educația celor implicați, dar și pe piața
muncii.

Educaţia non-formală, comparativ cu sistemul educaţional, te ajută să pui în practică anumite lucruri, te
pregăteşte pentru situaţii concrete de viaţă şi te îndrumă astfel încât să înveţi singur din fiecare experienţă pe care o
ai.

Implicarea elevilor în activități de educație nonformală are multiple avantaje. Psihologii consideră că elevii,
care în timpul școlarității sunt implicați, de exemplu, în activități de voluntariat (dezvoltă abilitățile empatice,
spiritul de echipă, comunicarea, adaptarea, toleranța) în cluburi de drama si de debate (le permite o mai bună
exprimare a sentimentelor și o mai bună înțelegere a celorlalți) au o mai bună inserție pe piața muncii, au o rată mică
de abandon școlar, sunt extrovertiți, concurentiali, comunicativi, persuasivi, apreciați la locul de muncă, loiali,
încrezători.
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Proiect educaţional „Şcoala părinţilor- optimizarea abilităţilor parentale”

Duhalmu Elena Cristina
Grădinița cu program prelungit nr.24 ,

structură a Școlii Gimnaziale Dr.Alexandru Șafran, Bacău

În contextul socio-economic actual, generat de criza economică, în condiţiile creşterii rapide a numărului
de copii şi tineri care dezvoltă serioase probleme comportamentale, emoţionale si de adaptare la mediul școlar, cu
risc de eșec şcolar sau de abandon școlar, fără speranţă de revenire, devin victime ale dependenţei de drogu ri,
dezvolta depresii sau apelează la tentative de sinucid, toată lumea acuză părinţii.

Dar pe părinţi cine îi ajută? Cât de mare este efortul depus pentru a asista părinţii în a deveni mai eficienţi
în creşterea copiilor? Unde pot învăţa aceştia ce fac greşit şi modalităţi noi de abordare a problemelor? Câţi părinţi
sunt instruiţi pentru această meserie?

Pentru a răspunde nevoilor acestora ,avănd la bază parteneriatul dinte familie-grădiniță și școală,grădiniţa
noastră derulează în  acest an școlar PROIECTUL EDUCAȚIONAL ȘCOALA PĂRINȚILOR - OPTIMIZAREA
ABILITĂȚILOR PARENTALE, împreună cu partenerii săi – Școala Gimnazială  „DR.Alexandru Șafran”
,Organizaţia Salvaţii Copiii, Asociatia „Albinuța Vesela’’Bacău  ,Asociația Kinetoterapeuților Bacău

Proiectul îşi propune să sprijine comunitatea locală și mediul școlar, prin dezvoltarea abilităților de
sprijinire  eficientă a părinţilor în creşterea copiilor lor. Copiii au nevoie de iubire și dăruire, au nevoie de înțelegere
și prietenie, încredere și respect,  compasiune şi ajutor, dar şi de încercările lor unice. Pentru fiecare copil, un proces
sănătos de dezvoltare include și timpul încercărilor prin care trebuie să treăcă. Pentru un rezultat pozitiv, procesul
trebuie obligatoriu însoțit de către  adulți. Invățând să înțeleagă și să accepte limitele impuse de către părinți și de
societate, copiii își însușesc deprinderi esențiale de viață cum ar fi: respectul ,prietenia, iubirea, iertarea, capacitatea
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de a amana primirea răsplatei, acceptarea, cooperarea, creativitatea, compasiunea, curajul, perseverența,
autocorecțtia, prețuirea de sine, independența și abilitatea de a se orienta și decide singuri.

Să fii părinte reprezintă un full time job. Iar caracteristicile acestui job le inveți permanent. In relația cu
copiii se poate întâmpla să-iți pierzi răbdarea, să nu știi cum să acționezi, să nu înțelegi cum de s-a ajuns într-o
anumită situație, să nu înțelegi comportamentul lor să recurgi la soluții pe care apoi le regreți. Fiecare părinte simte
aceste lucruri la un moment dat. Adesea părinții își folosesc puterea, devin autoritari și cred că doar așa reușesc să
făcă față copilului neascultător. Se ajunge la pedeapsa și răsplată, modalități ineficiente de lucru cu copiii. Pedeapsa
ajunge să întărească acel comportament nedorit al copilului și să afecteze pe mai multe planuri relația lui cu părinții
sau cu cei din jur.Ceea ce încercam prin proiect nu are in vedere găsirea unui vinovat ci a unor soluții eficiente de
îmbunătățire a relației cu copiii.
Cât de mare este efortul depus pentru a asista părinţii în a deveni mai eficienţi în creşterea copiilor? Unde pot învăţa

aceştia ce fac greşit şi modalităţi noi de abordare a problemelor? Câţi părinţi sunt instruiţi pentru această meserie?
Programul „ Şcoala părinţilor” este destinat, în primul rând părinţilor – principalii parteneri în procesul

instructiv-educativ. El propune asigurarea unui cadru organizat, formal şi nonformal de derulare a activităţilor
educaționale proprii, parteneriatele în informarea şi consilierea părinţilor, fiind un element important al dezvoltării
calitatii serviciilor oferite comunitatii locale.

Prin urmare, programul va oferi: sesiuni de informare pentru părinţi, servicii de consiliere educationala
cu rol de suport, de care aceştia au nevoie in scopul imbunatatirii relatiei parinti-copii-profesori. Aceste servicii vor
fi promovate atât pe parcursul derulării proiectului, dar şi ulterior, prin activităţile cu următoarele tematici-Eficiența
profesiei de părinte, Stiluri parentale, Timp împreună, Focus grup cu tema – Tu știi ce face copilul tău?, Puterea
magica a cuvintelor.Abilități de comunicare în relațtia copil-părinte, Metode de cunoaștere a copilului, Educație fără
pedepse, Copil, caut timp. De petrecut cu părinţii mei.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează
 exersarea abilităților decizionale referitoare la creșterea, dezvoltarea, educarea și orientarea școlară,

profesională a copilului;
 familiarizerea părintelui cu caracteristicile de vârstă și psihocomportamentale specifice copilului;
 antrenarea în tehnici de comunicare asertivă cu copilul, cu cadrul didactic și cu specialiști din diverse

domenii;
 dezvoltarea  unor tehnici de negociere și rezolvare a situațiilor conflictuale ivite în creșterea și educarea

copilului;
 -dezvoltarea capacității părinților de a crește motivația și încrederea în sine a copilului lor
 -facilitarea schimburilor de idei, practici și opinii între grupuri de părinți cu seturi similare de nevoi,

probleme;
 -antrenarea cadrelor didactice in menținerea  relațiilor de parteneriat cu părinții;

Proiectul va avea un impact deosebit asupra părinților,copiilor preşcolari şi şcolari datorită:
•utilizării metodelor interactive, a procedeelor şi tehnicilor de lucru, care le va spori încrederea în forţele proprii;
exersarea abilitatilor de comunicare, in beneficiul copiilor, al scolii; •dezvoltarea capacității de a-și ințelege și a-și
ajuta copiii; •îmbunătățirea rezultatelor preșcolarilor; •ameliorarea calității deprinderilor parentale; •dezvoltarea unor
atitudini și comportamente civice ale copiilor față de grădiniță și școală; • creșterea motivației, stimei de sine
•diminuarea problemelor de comportament de tipul atenției deficitare, agresivității, violenței; •elaborarea unor
portofolii tematice care se vor folosi în activitățile instructiv- educative; •îmbunătățirea relațiilor dintre membrii
comunității.

Mulți dintre adulţii de azi sunt prea preocupaţi să fie părinţi buni, responsabili, care oferă, dar uită să fie
atenţi la ce şi-ar dori copilul să primească. Şi nu pot afla ce îşi doreşte acesta dacă nu petrec în mod activ şi real timp
cu el, dacă nu au răbdarea ca el să pună întrebări. Copilul are nevoie să petreacă timp separat cu fiecare părinte şi
timp cu ei împreună. Şi când nu poate primi asta are cel puţin nevoie de adulţi cu care să creeze relaţii semnificative.
De la naştere copilul caută în permanenţă să se conecteze la ceilalţi, pentru că aşa şi-a început viaţa, 9 luni a fost
conectat la mama lui. Când nu reuşeşte să se conecteze cu părinţii, caută în altă parte şi dacă este în continuare
descurajat ajunge să fie convins că nu-i destul de bun să fie luat în seamă.

Incurajăm părinții să își asculte copiii, pentru ca o voce “mică” poate semnala o problema mare.
Ceea ce au copiii de spus trebuie auzit. De toata lumea. Dar mai ales de cei de care acestia au cea mai mare

nevoie : părinții.
Prin implicarea în proiect ne dorim să încurajăm părinţii să descopere forme de comunicare atractive şi

interactive prin care să relaţioneze cu copilul. Pe masură ce cresc, copiii sunt tot mai dornici să îşi exprime părerea şi
să-şi povestească experienţele, iar ce poate fi mai minunat decât momentele în care regăsesc în părinte un prieten
apropiat .
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Activităţi extracurriculare- metodă modernă de instruire activă şi interactivă

Durac Elena
Şcoala Gimnazială I.S.Sturdza Săuceşti, Jud.  Bacău

Motto:” Când un tânăr creşte frumos intră în ordine o lume întreagă“
(C. Noica)

Activităţile extracurriculare constituie modalitatea neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Atât în
educaţia formală desfăşurată în şcoală pe baza programului curricular, cât şi în zona educaţiei extraşcolare sau
informale desfăşurate în cadrul activităţilor extracurriculare, în unităţile şcolare sau în afara lor, preocuparea de bază
trebuie să devină dobândirea noilor cunoştinţe şi competenţe care să permită educarea de-a lungul vieţii. Activităţile
extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi
aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.

Timpul liber are trei funcţii de bază, cei trei “D”:
- Destindere- odihnă
- Divertisment- distracţie
- Dezvoltare- cultură.

Funcţia de odihnă constă în posibilitatea de refacere a organismului după activitatea de bază. Funcţia de
distracţie se realizează prin delectare şi amuzament creând un tonus optimist, iar funcţia de cultură se concretizează
în îmbogăţirea vieţii spirituale şi dezvoltarea personalităţii, formarea capacităţii de autoorganizare a unui stil de viaţă
elevat, stimularea capacităţilor creatoare şi a stilului participativ.

Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, în funcţie de
interesele şi dorinţele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie  bună şi
optimism, cu însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi. Domeniul extracurricular acoperă o arie foarte largă de
activităţi, cu o tipologie extrem de variată. Limitele a ceea ce înseamnă extraşcolar sau se încadrează în sfera
activităţilor extraşcolare nu sunt clare. În viziunea părţilor implicate, activităţile extracurriculare se referă la orice
activitate care se abate de la ora clasică, fie că se desfăşoară în afara programului şcolar sau în timpul lui.

Activităţile extraşcolare sunt considerate de mulţi a fi singurele care pot reduce diferenţele resimţite de
elevii de la ţară faţă de cei din oraş. Parteneriatele, care dau ocazia schimburilor de experienţă, precum şi apropierea
copiilor din cele două medii, echilibrează oarecum carenţele educaţionale cu care se confruntă cei din zonele rurale
şi demonstrează că diferenţele vin mai degrabă din nivelul financiar şi de dezvoltare al comunităţilor şi nu din lipsa
abilităţilor. Participarea la activităţile extracurriculare structurate, organizate de şcoli, se asociază cu rezultate
pozitive în dezvoltarea elevilor:
- performanţe şi rezultate şcolare mai bune;
- o stare psihologică mai bună, incluzând un nivel de stimă de sine mai bun;
- coeficient scăzut de abandon şcolar;
- un nivel scăzut de comportamente delicvente, etc.

Cele mai răspândite activităţi extraşcolare sunt: excursiile şi vizitele la teatre, muzee, activităţi ecologiste,
olimpiadele, activităţile sportive şi acţiunile de caritate, vizitele la instituţiile publice. Indiferent de tipul activităţilor
extracurriculare urmate, efectul acestora este pozitiv.

Vacanţa de vară este perioada care permite realizarea unor activităţi ieşite din tiparul obişnuit, în care
nevoia de joacă, de a fi mereu în mişcare este satisfăcută într-o mare măsură. La iniţiativa membrilor Asociaţiei
“Muguraş Săuceştean” a luat fiinţă proiectul “Şcoala de vară- Lumea copiilor”, proiect care a avut ca scop educarea
şi sprijinirea în procesul de integrare socială a peste 200 de copii proveniţi din mediul rural, mai precis satul
Săuceşti, Jud. Bacău, prin intermediul unor activităţi diverse coordonate de tineri voluntari timp de două săptămâni.
Proiectul a avut următoarele obiective:
1. Dezvoltarea simţului civic al celor 200 de copii şi educarea acestora asupra a ceea ce înseamnă să fii un bun
cetăţean european.
2.Stimularea spiritului de echipă şi a cooperării în rândul celor 200 copii.
3.Implicarea copiilor în activităţi cultural- artistice pentru dezvoltarea creativităţii.
4.Implicarea a 20 de tineri voluntari în activităţile desfăşurate cu copiii, în ideea stimulării iniţiativei acestora pentru
proiecte viitoare similare.
Parteneri: Primăria Comunei Săuceşti

Şcoala Gimnazială „I.S.Sturdza” Săuceşti
Grupul  ţintă: 200 de copii cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, din Comuna Săuceşti, Judeţul Bacău.
Beneficiarii finali:
 Cei 200 de copii care s-au înscris în program dar şi ceilalţi copii de la şcolile din comună
 Voluntarii Asociaţiei „Muguraş Săuceştean”
 Cadrele didactice
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Rezultatele aşteptate:
 -Se doreşte ca la finalul proiectului, drept urmare a activităţilor derulate timp de 2 săptămâni cu cei 200 de

copii, aceştia să înţeleagă mai bine rolul pe care îl au în societate, în calitate de cetăţeni europeni. Cu alte
cuvinte, copiii vor deţine informaţii referitoare la normele sociale şi vor conştientiza importanţa unei
atitudini civilizate în societate.

 -De asemenea, la finalizarea proiectului, se va constata o îmbunătăţire considerabilăa în ceea ce priveşte
cooperarea între copii, aceştia dezvoltându-şi spiritul de echipă şi percepţia asupra diversităţii. Tot în cadrul
proiectului, copiii vor deprinde unele abilităţi practice şi artistice, precum şi cunoştinţe cultural–educative
necesare în viaţa cotidiană.

 -Un alt rezultat aşteptat este ca cei 20 de voluntari participanţi la proiect să-şi dorească să implementeze din
iniţiativă proprie, un proiect similar cu acesta.

Principalele activităţi:
 activităţi recreative (jocuri, dansuri, întreceri sportive);
 activităţi formative (educaţie pentru sănătate, reguli de comportament, tehnici de prim –ajutor);
 activităţi cultural –educative (ateliere de teatru, dans şi muzică, educaţie plastică).

Latura cultural- artistică
Pentru a încuraja libertatea de alegere şi exprimare a copiilor, am hotărât ca această latură să fie structurată

pe trei ateliere, oferind posibilitatea fiecărui copil să îşi aleagă activităţile la care vrea să participe. Copiii au avut
şansa de a-şi manifesta creativitatea  şi de a-şi descoperi şi dezvolta abilităţile personale prin muzică şi dans, teatru,
artă plastică.

Atelierul de muzică şi dans- a fost coordonat de un voluntar, student la Conservator, în cooperare cu un
alt voluntar care face parte dintr-un club de dansuri. Copiii au învăţat cântece specifice grupelor lor de vârstă ( Ui,
ui, ui brădui, Copacul, Noapte de vară, La Cucaracha, etc ) şi diferite tipuri de dansuri :
Dansuri: dansuri în grup cu mişcări simbolice, repetitive
-Braşoveanca
-Vals vienez
-Dans evreiesc
-Pinguinul.

Atelierul de teatru- Copiii au făcut exerciţii de dicţie, respiraţie şi mişcare scenică,  au învăţat să facă
jonglerii, iar la final au interpretat roluri într-o piesă de teatru cu tematică ce ţine de drepturile copilului.

În cadrul acestui proiect copiii au avut ocazia să se implice în activităţi interactive şi de educaţie
nonformală, au relaţionat foarte bine unii cu alţii, şi-au dezvoltat creativitatea prin activităţile desfăşurate la
Atelierele de muzică şi dans, teatru, arte plastice unde au învăţat să coopereze în vederea realizării unor lucrări
comune.

Avem credinţa că pasul următor ne va oferi o şi mai mare satisfacţie, că putem forma generaţiile viitoare
într-un climat de armonie.

„Nu legea, nu cartea, regulamentul, revizorul, inspectorul ori ministrul fac şcoala, ci o faci zilnic tu cel care te sui la
catedră”.
(Simion Mehedinţi)
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Parteneri educaţionali într-o societate românească europeană

Enache Dana Nicoleta
Şcoala gimnazială “Nicolae Iorga” Bacău

Activitatea şi viaţa oricărei unităţi şcolare din sistemul de învăţământ românesc se află sub semnul
preocupărilor de redefinire a conceptului de calitate în învăţământ,corespunzătoare perspectivelor specific tuturor
nivelurilor de învăţământ românesc.
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Descentralizarea învăţământului aduce în faţa managerilor unităţilor de învăţământ nevoia de flexibilizare
a deciziilor manageriale şi curriculare, proiectarea resurselor umane în funcţie de noul curriculum şi de populaţia
şcolară, formarea pe diferite module a personalului din învăţământ.

Fiecare cadru didactic este determinat astfel, să devină mai puternic motivat, ca agent activ al acestor
schimbări ,ceea ce îl direcţionează spre permanenta documentare şi aplicare a noului curriculum, spre un
profesionalism  de vocaţie şi competenţe, ce se sprijină pe o cultură de specialitate şi pedagogic, care să-i favorizeze
o proiectare didactică eficientă, alternativă, în contextele reformatoare ale şcolii şi educaţiei.

Sub semnul implicării comunităţii în viaţa şcolii, se afirmă în politica educaţională a societăţii ,nevoia
centrării educaţiei pe proiecte, care, duce astfel, la determinarea structurilor şcolilor,ca un nucleu activ în
comunitatea locală şi la activarea acestuia spre performanţe superioare.

Această stare de sine a şcolii, devine importantă, deoarece , pe lângă cea prioritară, de descoperire şi
optimizare a intereselor comunităţii, apare cea de identificare şi armonizare a comunităţii în care ea este activă, cu
interesele şcolii.

Se obţine astfel dezvoltarea unei interrelaţionări socio-umane eficiente şi o dezvoltare de schimburi
profesionale,culturale şi civice active,care, în viaţa socială a comunităţii locale, capătă consistenţă şi valoare
funcţională.

Din aceste considerente se justifică clar necesitatea de dezvoltare a şcolii pentru comunitate şi de derulare
de programe şi proiecte,în oferta educaţională, care să promoveze o implicare profundă în problematica locală.

Într-un univers al copilăriei,divers şi diferit de la un copil la altul, al diversităţii mediilor culturale şi sociale
din care provin copiii, condiţiile  economico -sociale de care aceştia dispun, se justifică pe deplin oportunitatea
aplicării de programe şi proiecte educaţionale, a unor activităţi opţionale, în oferta şcolilor, pentru a crea context
favorabile dezvoltării tuturor copiilor, a familiilor acestora şi pentru implicarea activă şi firească a lor în şcoală şi
comunitate.

Nevoia de  a sprijini membrii familiei în asigurarea educaţiei de calitate a copiilor, a siguranţei lor, a
obişnuirii acestora  ca să fie comunicativi şi dezinvolţi , curioşi şi atenţi cu cei din jur, să se descurce în trebuinţele
lor  personale cele mai simple ,dar importante pentru ei ,sunt valori de care comunitatea în care trăiesc ,va beneficia
mai târziu.Şcoala este şi o veritabilă ,, şcoală a părinţilor’’ în care cadrul didactic caută împreună cu alţi părinţi din
clasă, soluţii de a rezolva unele aspect constatate,care par diferite faţă de cele ale altor copii, de a depăşi impasuri de
autoritate în faţa copilului şi alte ,,neştiinţe’’  ale micilor elevi. Toate aceste modalităţi specific de colaborare ,fac ca
şcoala să fie de nelipsit în contextul de viaţă al familiei.

Prin programe şi proiecte şcoala contribuie la ,, ieşirea în comunitate’’ a copiilor, la simţirea şi înţelegerea
mai uşoară şi mai atractivă a vieţii sociale ,cultural, a naturii şi a lumii a comunicării între oameni. Parteneri în
proiectele derulate de şcoală/cu şcoala pot fi toate instituţiile dintr-o localitate: poliţie,primărie, biserică,dispensar
medical,muzee,casă de cultură,clubul copiilor grădini zoologice,toate acestea contribuind la o dezvoltare armonioasă
a personalităţii elevului,comunitatea câştigând,mai târziu,  un adult responsabil şi maturizat .

Valorificând mereu valorile de care se dispune şi tradiţiile locale, vom putea împlini perspectivele care se
prefigurează pentru învăţământul primar, într-o viziune europeană benefică vieţii copiilor noştri  şi comunităţii, ce-şi
asigură astfel,tinereţea şi substanţa existenţei ei,prin creşterea şi educarea acestor mici vlăstare ale societăţii.
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Animaţia socio educativă

Dumitru Ficuţă

Educaţia formală dobândită în şcoală nu mai poate garanta azi succesul în viaţă al unui tânăr decât dacă
este însoţită de Educaţia nonformală şi de Educaţia informală.

Educaţia nonformală26 se face prin activităţi, nu prin cursuri sau lecţii la clasă. UNESCO a definit-o în anul
1997 drept „activităţi educaţionale organizate şi susţinute, care nu corespund exact cu ceea ce numim educaţie
formală. Aceasta poate fi realizată în cadrul sau în afara instituţiilor de educaţie şi se adresează persoanelor de toate
vârstele (...) Educaţia nonformală nu urmează un sistem ierarhizat şi poate diferi ca durată, fără a implica în mod
obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării”. În anul 2009 FDSC şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ANPCDEFP) au implementat
un proiect ambiţios de promovare a educaţiei nonformale în România, Laboratorul de educaţie nonformală care a
fomat, în câţiva ani, “persoane-sursă”, facilitatori, traineri, profesori, lucrători de tineret şi  angajaţi din instituţii. A

26 http://www.cariereonline.ro/articol/educatia-nonformala-nu-e-joaca
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apărut Ziua Educaţiei Nonformale -ZEN27, care la a treia ediţie dîntre 1-10-2013 ora 6:00 şi 12-10-2013 ora 23:00 a
promovat 126 evenimente şi 257 activităţi în 36 localităţi cu participarea a sute de organizatori şi facilitatori şi mii
de participanțişi Săptămâna Europeană a Tineretului la care iau parte muzee, parcuri, cafenele, teatre, companii şi
şcoli.

Educaţia formală, care “nu e joacă”, promovează metode creative, care se pot aplica oriunde, la care poate
participa oricine în orice moment al zilei şi al vieţii, prin activităţi specifice şi în spaţii deosebite, precum săli de
teatru, biblioteci şi cafenelele. Dintre metodele specifice Educaţiei nonformale dezvoltate sunt de amintit Cafeneaua
publică, Biblioteca Vie (aka Living library), Photovoice, Open Space Technologie(OST), Origami, Sociodrama,
Psihodrama, Dans contemporan, Debate educative, Writing theatre, Teatru Forum, Teatru Labirint, Improvizaţie,
Animaţia stradală, Teatru ducaţional, Improvizaţie, Walt Disney Strategy, Grup de suport pentru Public speaking,
Life Coaching, Mentorat, Metoda TRANSCEND, Metoda SMART, Circ adaptat, Green Drama, Metoda de
(auto)reglare prin dans(INSIDE-OUTSIDE), Ready Mades şi Animaţia socio-educativă, la care ne vom referi în cele
ce urmează.

Termenul de animaţie provine din cuvântul latin “animus”  (“suflet”), deci animatorul este sufletul
publicului.28 Animaţia socio-educativă reprezintă un instrument de relaţionare cu publicul, folosindu-se de activităţi
de tip social, cultural, fizic şi sportiv aplicând diverse practici şi tehnici de animaţie de grup şi individuale.
Animatorul socio-educativ organizează jocuri plecând de la necesităţile copiilor, tinerilor sau adulţilor cu care
lucrează. Principiile de lucru ale animatorului sunt cele ale toleranţei, autonomiei individuale, responsabilităţii
sociale, respectării drepturilor copilului.
Obiectivele de învăţare generale ale animaţiei socio-educative, sunt de socializare, de reglare socială, de
culturalizare, având caracter educativ şi inovator.

Precursorii animaţiei socio–educative au activat în 1930-1950 în Franţa29 unde animaţia a apărut ca o
initiativă culturală a stângii politice  ce  milita pentru existenţa, în diferite zone ale ţării, a centrelor culturale, punând
accentul pe educaţia maselor sau educaţia populară, evidenţiind, ca elemente specifice democraţiei populare,
umanismul cultural, populismul cultural şi religia culturală. În anii ’60 apar noi forme de transmitere a culturii,
animaţia fiind una dintre acestea. În anii ’70 animaţia socio-educativă face obiectul unor importante cercetari
pedagogice. Sylvia Scribner şi Michael Cole au fost primii care au argumentat că procesul prin care învăţăm cele
mai multe lucruri de-a lungul vieţii este nonformal şi au dat ca prim exemplu învăţarea limbilor străine.30 Apare
ideea de animaţie pentru “tot timpul" şi de aici pană la calificarea animaţiei la nivel metodologic nu a mai fost mult.
După 1968 se cristalizează direcţii noi ale animaţiei legate de noi problematici determinate de teritorialitate,
complexitate, urbanizare, imigrare, confruntarea cu dificultăţi şi nevoi, marginalizare, consum de droguri, şomaj,
etc.

Direcţiile de intervenţie ale metodei socio-educative sunt persoana, libertatea, conştientizarea,
creativitatea, participarea, responsabilizarea.
Funcţiile animaţiei socio-educative sunt multiple şi benefice. A educa în stilul animaţiei
înseamnă colaborare semnificativă la procesele de  personalizare, conştientizare şi responsabilizare, altfel spus
înseamnă să contribuie la maturizarea şi creşterea individului .

Animaţia creşte gradul de socializare, apare ca un mijloc de integrare şi de adaptare, favorizează
comunicarea, orientează energiile spre sarcini colective. Animaţia este bazată pe latura ludică şi recreativă a
activităţilor. Animaţia reprezintă o foarte importantă modalitate de organizare a timpului liber şi are rol educativ şi
de culturalizare şi apare ca o alternativă la actualul mod de realizare a educaţiei, care vine să completeze carenţele
educaţiei formale. Animaţia permite manifestarea spiritului innovator. Animaţia oferă posibilitatea descoperirii unor
noi stiluri, moduri de viaţă, având o funcţie inovatoare prin însăţi alternativa pe care o oferă. Ca funcţie de reglare
socială animaţia permite corectarea într-o manieră lejeră a anumitor carenţe, readaptând inadapatabilităţile şi
integrandu-i pe cei neintegraţi şi marginalizaţi, reducând “handicapurile culturale”.

Jocurile31 reprezintă nucleul animaţiei socio-educative şi ele pot fi privite  ca o metodă spontană de
investigare a sinelui, a celorlalţi şi a lumii intregi. Jocul permite experimentarea, observarea, aventura, straădania şi
sărbătorirea, participare, ajutor reciproc, organizare, învăţarea felului în care tinerii pot să castige şi să piardă. Jocul
este o metodă de introducere în viaţa societăţii, deoarece, ca şi în viaţa de zi cu zi, în joc există reguli cărora fiecare
trebuie să le respecte32.

O clasificare samară a jocurilor include jocuri libere sau coordonate de un adult, jocuri individuale sau în
grup, jocuri de interior şi jocuri de exterior, jocuri pentru copii şi pentru adulţi, jocuri sportive şi de ambient, jocuri
specifice naţionale, jocuri educative, jocuri cu reguli stricte sau jocuri libere,  de prezentare, comunicare, cooperare,
energizare, cunoaştere şi autocunoaştere, afirmare şi (sau) integrare în grup, relaxare, încredere, etc.

27 http://www.nonformalii.ro/evenimente/ziua-educatiei-nonformale-2013
28 http://www.cariereonline.ro/articol/educatia-nonformala-nu-e-joaca
29 http://www.nonformalii.ro/metode/animatie-socio-educativa/istoricul-metodei
30 http://www.cariereonline.ro/articol/educatia-nonformala-nu-e-joaca
31 http://www.nonformalii.ro/metode/animatie-socio-educativa/categorii-de-jocuri
32 Ionel Musu, Aurel Tallan, Terapia educaţională,  Editura “Pro Humanitas”, Bucureşti, 1994, pag. 180-183.”
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Activitatea animatorului se  înscrie din anul 2003 în rândul celorlalte activităţi33desfăţurate de către
educatori, profesori, asistenţi sociali, psihologi etc. În anul 2003 au apărut standardele pentru această meserie34

conform cărora animatorul realizează proiecte de animaţie în domeniile social, cultural, educativ şi sportiv. Pentru
aceasta, animatorul se sprijină şi se ajută de tehnici pedagogice şi de cunoştinţe referitoare la caracteristici din
domeniul socio-educativ, socio-cultural, fizic şi sportiv. În activitatea sa, animatorul trebuie să asigure toate
condiţiile optime de securitate, să fie capabil să controleze toate lucrurile neprevazute în fiecare domeniu de
intervenţie, asigurând totodată şi calitatea pedagogică. Animatorul are vocaţie educativă în domeniul social, cultural
sau socio-cultural, sportiv, bazandu-se pe tehnici educative. În virtutea acestei vocaţii, el poate participa la
elaborarea unor răspunsuri privind medierea socială, tehnicile de animaţie, iniţierea unor activităţi de animaţie,
dezvoltarea şi crearea unei legături sociale, toate acestea se realizează plecând de la necesităţile persoanelor care
lucrează în mod direct cu publicul (copii, tineri, adulţi etc).

Proiectul de animaţie / activitate oferă cele mai directe, simple şi operaţionale modalităţi de lucru direct cu
beneficiarul. Activităţile de interior, de exterior, sportive, tehnice, de expresie, ştiinţifice, reflectă stradania echipei
de animatori.

Ca răspuns la cerinţele de formare continuă ale cadrelor didactice  Casa Corpului Didactic “Grigore
Tabacaru” Bacău a inclus în oferta sa cursul de animaţie socio-educativă. Trainingul  dezvoltă capacitatea de
comunicare activă şi eficientă, de asigurare şi funcţionare a echipelor de lucru în animaţie, de elaborare a proiectelor
de animaţie, de dezvoltare a comportamentului pro-social şi de implementare a activităţilor de animaţie într-un
spaţiu adecvat şi securizat.

Arsenalul metodologic al trainingului cuprinde prezentări, dezbateri, conversaţie euristică, discuţii de grup,
studii de caz, jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare, teste de evaluare şi practice. Evaluarea practică se
va realiza prin simulări şi înregistrări video.

Structura trainingului cuprinde modele precum Comunicarea, MUNCA ÎN ECHIPĂ, Dezvoltarea
profesională, proprie, Elaborarea proiectelor de animaţie, asigurarea securităţii participanţilor la activităţi, activităţi
de Marketing, Coordonarea echipei prulidisciplinare de animaţie, Implementarea activităţilor de animaţie,
dezvoltarea comportamentului prosocial.

Conţinutul trainingului include rolul şi metodele animaţiei socio-educative, nevoile
generale de dezvoltare ale copiilor şi obiectivele activităţii de animaţie, caracteristicile şi utilizarea jocurilor,
proiectul de animaţie, echipa de animaţie, recompensa şi pedeapsa în educaţie, exersarea abilităţilor de animator,
elemente de repertoriu.

Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea elevilor

Florian Însurățelu Adriana Elena
Școala Gimnazială Plopu Dărmănești

Activitățile extrașcolare au un rol complementar educației formale și dintre cele mai importante activități
desfășurate cu elevii, amintim: excursii și vizite la muzee, monumente istorice, instituții publice, teatru,
cinematograf, alte obiective de interes comunitar, vizite la alte școli, activități artistice, cluburi tematice, echipe
sportive, activități legate de revista școlii, de protecția mediului etc.

Sociologii identifică cinci tipuri de activități, în funcție de implicarea pe care acestea o presupun:
1. Prosociale – legate de biserică și activități de voluntariat
2. Sporturi de echipă – care se regăsesc în activitățile sportive care au loc în școli.
3. Implicare în activități de organizare în școli – consilii de elevi
4. Artistice – implicare în piese de teatru, coruri, trupe de dans.
5. Cluburi școlare – dezbatere, ecologie.

Activitățile extrașcolare au câteva caracteristici de bază: în funcție de sursă, înglobează activitățile organizate
de către școli pentru  a asigura ”experiențe care să susțină dezvoltarea în ansamblu a elevilor”(Holland), dar sunt și
activități care depind de un context mai larg, al sistemului școală-familie-cumunitate. Dezvoltarea adolescenților
depinde de un întreg sistem de fenomene și relații, iar activitățile extracurriculare reprezintă un element fundamental
în rețeaua școală -familie-comunitate: sunt parte din școli și comunități și sunt influențate de familii și colegi.

O altă trăsătură caracteristică este caracterul opțional al activităților extrașcolare, desfășurate într-o
ambiantă relaxată, calmă și plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă publicul de diferite vârste. Este o formă
facultativă de antrenament intelectual care menține interesul participanților printr-o metodologie atractivă.

33 Ghidul animatorului socio- educativ, Bucureşti, 2007, p.29.
34 Standard ocupational, Ocupaţia: Animator socio educativ, 2004, Cod COR: 511307.
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Evaluarea activităților desfășurate în cadrul educației nonformale este ”facultativă, neformalizată, cu
accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale”(S. Cristea)

Principalul scop al educației nonformale este să te ajute să înveți în mod automon, adică să decizi ce înveți,
cum înveți și să fii capabil să iei cele mai bune decizii pentru tine. Astfel, și în viața reală vei învăța pentru că îți
place, pentru că ești curios, pentru că vrei să te dezvolți și să fii bun la ceva, pentu că înțelegi importanța educației
sau pentru că vrei să realizezi lucruri semnificative.

Educația nonformală are un caracter voluntar și este atractivă. Nu se dau note și asta lasă loc motivației
intrinseci. E mai adaptată nevoilor și circumstanțelor celor care învață, folosește resursele în mod creativ, e
gestionată mai flexibil și e descentralizată, e mai puțin autoritară.

De asemenea, activitățile extrașcolare oferă posibilitatea de exprimare și explorare a identității și dezvoltă
capitalul social al tinerilor, deoarece se desfășoară într-un cadru mai atractiv și în afara contextului academic –
formal. Copiii își formează identitatea prin auto-asocierea cu ceilalți, prin descoperirea de preferințe și dezvoltarea
de abilități. Participarea la aceste activități îi ajută pe adolescenți să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și
interpretarea propriului comportament.

Astăzi, în politicile educaționale – activitățile extrașcolare reprezintă un element prioritar, deoarece au un
impact pozitiv asupra dezvoltării personalității adolescentului, asupra performanțelor școlare și asupra integrării sale
în societate. Dintre rezultatele pozitive, mai amintim: o stare psihologică bună, incluzând o stimă de sine mai bună,
mai puține griji privind viitorul și sentimentul redus de izolare socială;  un grad mai scăzut al abandonului școlar, al
delicvenței juvenile. Conform unui studiu propus de Barber în 2001, tinerii care participă la activități extrașcolare,
au un parcurs educațional mai lung, cu rezultate mai bune, au un status ocupațional mai bun și o mai largă
autonomie la viitorul loc de muncă. Alte studii(de exemplu Feldman și Matjasko) evidențiază impactul pozitiv
asupra dezvoltării psihologice a elevilor care iau parte  la astfel de activități. Primirea de aprecieri de la ceilalți
îmbunătățește percepția adolescenților asupra abilităților lor, fapt care a crescut stima de sine personală, precum și
comporatamentele constructive prosociale.

Predarea limbii şi literaturii române între formal şi nonformal

Folea-Patriu Eugenia-Claudia
Şcoala Gimnazială Nr.1 Oneşti

În decursul existenţei sale, fiecare persoană este expusă unui ansamblu de influenţe care se succed sau se
îmbină armonios. Unele au un caracter intenţionat, sistematic, organizat, altele acţionează spontan, accidental. Toate
acestea se structurează în trei mari compartimente, cunoscute sub numele de forme ale educaţiei, numite şi educaţii
paralele: educaţia formală, nonformală şi informală.

Educaţia formală are cea mai mare pondere şi eficienţă în formarea personalităţii, fiind concepută şi
realizată în lumina teoriilor legităţilor educaţiei, pe baza unor strategii pedagogice adecvate. În predarea limbii şi
literaturii române în şcoală, ea constituie o educaţie complexă, programată, organizată, intenţionată, conştientă, care
asigură comunicarea şi asimilarea cunoştinţelor într-un cadru interactiv ce se stabileşte între subiectul şi obiectul
educaţiei. Astfel, obiectivele pedagogice specifice educaţiei formale vizează, în predarea limbii şi literaturii române,
dezvoltarea personalităţii elevului în plan intelectual, moral şi estetic.

Evidenţiindu-i-se numeroasele şi diversele elemente pozitive, unii autori (G.Văideanu) reliefează în acelaşi
timp şi unele carenţe, dintre care reţinem că este centrată pe performanţe înscrise în anumite programe şi din această
cauză nu lasă loc imprevizibilului, ceea ce poate predispune către rutină şi monotonie.

Plecând de la premisa că educaţia nonformală cuprinde totalitatea acţiunilor educative desfăşurate în
instituţii special organizate: case de cultură, bibloteci, palatele copiilor, teatre, cinematografe, muzee, menirea sa
este de a completa şi întregi educaţia formală prin activităţi de perfecţionare profesională, activităţi culturale, de
petrecere a timpului liber şi recreere. Din acest punct de vedere, ea se caracterizează printr-o mare flexibilitate,
venind în întâmpinarea intereselor multiple şi variate ale elevilor, în acest fel contribuind la lărgirea orizontului
cultural, dar şi la îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii.

Educaţia nonformală se desfăşoară sub îndrumarea cadrului didactic şi urmăreşte adâncirea cunoştinţelor,
valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor, organizarea eficientă şi atractivă a timpului liber.
Unul dintre avantajele acestei forme a educaţiei este faptul că ea se proiectează în funcţie de interesele şi preferinţele
elevilor, de condiţiile şi posibilităţile de realizare, lăsând câmp liber de manifestare îniţiativei celor cărora li se
adresează. Un alt avantaj îl constiuie participarea facultativă în cadrul activităţilor.

La disciplina limba şi literatura română, dintre  formele de activitate organizate în afara clasei amintim:
a) meditaţiile care au scopul de a le oferi elevilor ce întâmpină dificultăţi în activitatea de învăţare sprijin pentru
depăşirea acestora, dar şi de a îndruma elevii care sunt apţi pentru realizarea performanţei (olimpiade şi concursuri
şcolare);
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b) cercurile de elevi vizează aprofundarea pregătirii la limba şi literatura română, dezvoltarea aptitudinilor, dar mai
ales stimularea creativităţii. Aceste activităţi sunt incluse în cercurile cultural-artistice (folclor, cercuri dramatice,
coregrafie, etc.). Foarte importantă pentru această formă de organizare a activităţii instructiv-educative este
valorificarea rezultatelor prin expoziţii, concursuri, sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice, recitaluri, serbări,
publicaţii în reviste şcolare;
c) excursiile şi vizitele urmăresc lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor, familiarizarea cu frumuseţile naturii,
asigurarea condiţiilor de recreere şi distracţie. De exemplu, într-o excursie literară realizată pe traseul Cluj-Ciucea-
Oradea pot fi urmărite următoarele obiective de interes literar: Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga din
Cluj, unde poetul a lucrat ca funcţionar şi a tradus opera Faust a lui Goethe; la Ciucea se află Castelul lui Octavian
Goga şi mausoleul unde sunt înmormântaţi poetul şi soţia lui, Veturia Goga; la Oradea, elevii se pot opri în faţa
casei unde a locuit Lucian Blaga.În cadrul vizitelor la muzee şi case memoriale, este bine ca elevii să fie sfătuiţi şi
îndrumaţi să-şi cumpere un album, pliante, ilustraţii, pe care să le păstreze, inclusiv să le cuprindă în portofoliile
realizate în cadrul obligaţiilor şcolare.
d) activităţile cultural-artistice includ întâlniri cu personalităţi ale vieţii cultural-artistice, serbări şcolare, carnavaluri,
vizionări de filme şi spectacole.

Între educaţia formală şi nonformală există şi trebuie să existe o interacţiune, educaţia formală având rol de
dirijor. Interacţiunea este necesară pentru a se evita repetările inutile, supraîncărcarea, pentru a se lua în considerare
interesele, opţiunile obiectului limba şi literatura română raportate la finalităţile procesului de formare a
personalităţii.

Bibliografie:
Antohe, Georgeta, Barna, Andrei, Curs de pedagogie. Fundamentele şi teoria educaţiei, Editura Logos, Galaţi,
2001;
Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Editura Emia, Deva, 2004;
Văideanu, G., Cultura estetică şcolară, EDP, Bucureşti, 1967.

Stimularea elevilor de a învăţa istoria în contexte nonformale
- vizite la locuri istorice

Fonoca Aglaia
Școala Gimnazială „Emil Racoviță‟ Onești

Lărgirea cadrului educativ este o necesitate a timpurilor actuale. Educaţia nonformală, incluzând activităţi
extrașcolare, desfăşurate în afara spaţiului şcolar, este o alternativă demnă de luat în seama. Dacă admitem doar că,
prin aceste activităţi, se îmbunătăţeşte comunicarea profesor-elev şi că se creează condiţii optime de manifestare a
personalităţii fiecărui elev, este deja un câştig.

Activităţile extraşcolare prin intermediul cărora elevii sunt familiarizaţi cu trecutul comunităţii, se
concretizează în mai multe forme şi anume: excursia, vizita, concursurile, aniversările unor evenimente din istoria
locală, amenajarea colţului muzeistic de istorie locală, cursurile opţionale. Aceste activităţi completează ceea ce au
studiat elevii la istorie în cadrul trunchiului comun, folosesc în mod util şi plăcut timpul din afara orarului şcolar al
elevilor.

Printre modalităţile de studiere a istoriei în afara şcolii se numără şi vizitarea locurilor care au importanţă
istorică. Acestea pot fi diferite, de la o clădire veche (cetate, palat, biserică/mănăstire) sau resturile unei construcţii,
la un câmp de bătălie, monument sau un cimitir. Toate acestea au valoare pentru că sunt locuri reprezentative pentru
memoria colectivă.
Studierea istoriei  locale  este benefică pentru a ne cunoaşte trecutul, plaiurile natale, acţiunile străbunilor. Numai
cunoscând trecutul oamenii pot înţelege prezentul şi pot anticipa viitorul.

Monumentele şi locurile remarcabile
Studierea monumentelor istorico-culturale creeză posibilităţi mari pentru cunoaşterea mai profunda a istoriei

ţinutului natal, deoarece monumentele reflectă viaţa materială şi spirituală a băştinaşilor.Vizitarea locurilor de
importanţă istorica, desfaşurarea lecţiilor-excursie permit ca elevii să abordeze evenimentele sub forma unei
investigaţii. Studierea locurilor istorice din ţinutul natal permite elevilor să se transpună în cele mai îndepărtate
perioade istorice, să însuşeasca cunoştinele respective cu privire la monumentele locale în context cu cele naţionale,
regionale şi europene. Este foarte important ca elevii să participe la investigaţiile arheologice şi în baza probelor
materiale să prezinte viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri. Studierea istoriei satului/oraşului deschide o arie
largă de cercetare, creativitate şi iniţiativă a elevului.  Specificul studierii istoriei locale este că profesorul şi elevii
pot să studieze aspecte concrete din viaţa cotidiană a oamenilor din localitate, evenimentele pot fi trăite și analizate
nu doar în baza materialelor scrise de alți autori, ci a celor văzute şi interiorizate de elevi. Elevii pot fi implicaţi în
diverse activităţi pe teren, prin investigaţii, organizare de interviuri, culegerea de mărturii, organizarea de sondaje,
studii etc. De asemenea în procesul de predare-învăţare a istoriei locale un rol important îi revine principiulului



212

transdisciplinarităţii în cadrul căruia se face  referinţe la aşezarea geografică, floră, faună, opera de artă,
literatură, presă etc. Acesta permite ca organizatorul activității să fie la curent cu obiectivele pe care le
realizează în acelaşi timp şi la discipline înrudite (geografia, limba şi literature română etc) şi împreună să
contribuie la formarea calităţilor de personalitate la elevi.
Vizitele la monumentele și locurile memorabile pot avea doar scop de familiarizare cu locurile respective, dar
pot avea şi scopuri precise de învăţare: elevii intră în contact cu trecutul, îşi pot exersa capacitatea de a
investiga/cerceta fapte istorice şi adâncesc nivelul înţelegerii. Ambele variante sunt activităţi apreciate de către
elevi.

Vizitele la  locurile istorice îi  familiarizează pe elevi cu ceea ce se cheamă “istoria în teren”. Clădirile
sunt considerate principalul catalizator al identităţii istorice colective pentru că acestea par integrate organic
mediului lor şi rezistă în timp. Ele sunt deschise accesului public şi oferă impresii care nu trebuie intermediate.

“A vedea istoria în teren este un proces mai puţin autoconştient decât lectura textelor istorice, spune
Lowenthal.”

Organizarea unei vizite
Pentru reușita unei vizite trebuie să găsim răspunsuri la următoarele  întrebări:
  cum se pregăteşte profesorul pentru realizarea activităţii?
  ce vor face elevii pe parcursul vizitei, care sunt sarcinile de învăţare propuse?
  cum se valorifică rezultatele vizitei în activităţile didactice ulterioare?

Într-o altă ordine, profesorul trebuie să considere trei etape distincte ale activităţii: înainte, în timpul şi
după vizită.

a)  Pregătirea vizitei vizează:
 documentarea în legătură cu locul istoric care urmează să fie vizitat, chiar vizitarea prealabilă de către
profesor şi analiza materialului informativ pe care-l oferă;
  identificarea informaţiei cu destinaţie de învăţare pe care o vor accesa elevii;
 stabilirea duratei şi a traseului;
  decizia în legătură cu modalităţile prin care elevii vor înregistra informaţia: înregistrare audio, notiţe sau
desen (mai ales pentru elevii mai mici).

b) Această etapă pregătitoare se încheie cu proiectarea activităţilor desfăşurate pe parcursul vizitei şi care
pot fi:
•  un tur al locului istoric;
•  realizarea unei dramatizări;
•  realizarea unor mici investigaţii;
•  rezolvarea de probleme;completarea unor fişe de lucru.

Desfăşurarea acestor activităţile antrenează abilităţi de observare, de calcul, de comunicare şi interpretare
şi permit abordări interdisciplinare.

c) Cea de-a treia etapă vizează prezentarea rezultatelor prin intermediul expoziţiei de fotografii sau
desene, prezentări video, activităţi de scriere sau discuţii. Studierea istoriei  locale  este benefică pentru a ne
cunoaşte trecutul, plaiurile natale, acţiunile străbunilor. Numai cunoscând trecutul oamenii pot înţelege
prezentul şi pot anticipa viitorul.

Activităţile nonformale sunt, după părerea mea, necesare şi benefice. „Ele oferă ocazii de completare şi
aprofundare a culturii generale şi de specialitate, de formare a caracterelor oneste şi ferme, a sentimentelor şi
convingerilor. Un rol hotărâtor îl are şi crearea atmosferei de înţelegere, de încredere şi de stimă reciprocă, în
care să se îmbine armonios odihna activă cu convingerea utilităţii acestor activităţi, petrecerea plăcută a
timpului liber cu participarea benevolă, cu seriozitate, cu tragere de inimă, cu folos în atingerea obiectivelor
pedagogice stabilite”. Aceste activităţi ce se vor desfăşura în ciclul primar dau startul celor viitoare, din ciclul
gimnazial care, vor îmbrăca forme complexe, superioare celor de început. Ele creează acea empatie de care-şi
aduc aminte, peste mulţi ani, atât elevii cât şi cadrele didactice.

Bibliografie:
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Căpiţă, L., Căpiţă, C., Tendinţe în didactica istoriei, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2005
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Activităţile extracurriculare - premisă şi efect în cazul proiectelor educaţionale

Frigură Cristina Maria
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Buhuşi,Bacău

Motto: Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista   când ei vor fi
mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze. (Maria
Montessori)

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun îmbinarea activităţii şcolare cu
activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare
permit manifestarea creativităţii de grup şi a relaţiilor creative. În acest cadru, învăţătorul îşi poate afirma
spiritul novator şi 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
către viaţa socială, înlesnesc folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi
care întregesc educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. De aceea, şcoala trebuie să fie deschisă
spre  acest tip de activitate care îmbracă forme variate.
Activităţile extracurriculare se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durată,
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 care iau naştere între cadrele didactice şi
elevi; ele contribuie la regândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi
aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului  liber. Având un caracter atractiv, şcolarii
participă cu însufleţire şi dăruire la astfel de activităţi, într-o atmosferă de voie bună şi optimism .

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este
garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor  şi mai ales dacă să îi laşi pe
ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.

Proiectele educaţionale realizate în parteneriat cu diferite instituţii  sunt activităţi foarte atractive, iar
copiii participă activ şi eficient. Stimulându-le interesul şi iniţiativa, copiii solicită participarea şi implicarea
activă în mai multe activităţi de acest gen.

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 activităţilor, 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, cu condiţia de a-şi modifica destul de mult modul de gândire, de a evita critica în acest tip de
activităţi, de a încuraja elevii şi de a realiza un feed- back pozitiv.

Proiectul este un demers didactic în grup, într-o interacţiune continuă, prin care se urmăreşte
integrarea noilor informaţii în structuri cognitive proprii şi transferarea lor în conţinuturi noi, aplicabile în
practic, o comunitate de învăţare în care fiecare contribuie atât la propria învăţare, cât şi la procesul de învăţare
colectiv, o acţiune de cercetare şi acţiune practică în acelaşi timp.Ideea realizării unui proiect izvorăşte din
dorința ca elevii mei să acumuleze tot mai multe informaţii referitoare la un anumit subiect sau de a realiza
legături  între cunoştinţele asimilate prin intermediul diferitelor discipline de învăţământ într-o anumită perioadă
şcolară. Lucrând în cadrul unui proiect, elevul se deprinde cu munca organizată, urmărind realizarea unui scop
autopropus, cu o activitate în care trebuie să identifice şi să gestioneze în mod raţional resursele informaţionale
şi materiale. Am putut astfel, să fac trecerea de la modelele tradiţionale, care limitează uneori realizarea
cunoaşterii, la cunoaşterea în cadrul unei cercetări practice, care le-a oferit copiilor posibilitatea de a exploata în
profunzime domenii noi, de a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a dezvolta competenţe precum
creativitatea, spiritul de iniţiativă, capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipă.

In cadrul proiectelor de parteneriat educaţional care s-au desfăşurat la noi în şcoală, copiii au venit în
contact cu diferite persoane, au crescut şi s-au dezvoltat într-un mediu variat, mult mai bogat în ceea ce priveşte
relaţiile de prietenie şi ajutor reciproc

Fiind parte integrantă a procesului instructiv-educativ, activităţile extracurriculare trebuie să respecte
reperele oricărei activităţi didactice :
a) comunicarea - in cadrul căreia se asigură climatul educaţional, individualizarea comunicării si modalităţile de
comunicare ;
b) etica relaţiilor profesor-elev - bazate pe valori, conduită, considerarea elevului ca partener educaţional;
c) strategii de management :
I - proiectarea activităţii – stabilirea realistă a obiectivelor, actualizarea conţinutului de învăţare în funcţie de

cunoştinţele elevilor, adaptarea conţinutului la particularităţile cognitive, selectarea metodelor pentru
valorificarea potenţialului creativ, selectarea tehnicilor de lucru.
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II – implementarea – parcurgerea etapelor de învăţare – proiectare, adaptarea la contexte, gestionarea eficientă
a timpului, claritatea explicaţiilor şi a cerinţelor, transformarea elevilor din consumatori de informaţie în
producători de informaţie ;
d) evaluarea – proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare, selectarea eficientă a metodelor de evaluare
în vederea obţinerii unui feed-back rapid, diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare, sublinierea
elementelor de noutate şi inovaţie în produsele copiilor.

Elevii şcolii noastre au participat la numeroase proiecte, desfăşurate sub forme variate:
1.  Activităţi cultural-artistice : serbări dedicate evenimentelor naţionale şi locale, precum şi zilelor tematice
cuprinse în calendarul U.N.E.S.C.O.: Ziua Internaţională a Copilului, 8 Martie – Ziua Internaţională a Femeii,
Ziua Mondială a Pământului, Ziua Europei, Ziua Internaţională a Protecţiei Naturii şi Mediului Înconjurător, 1
Decembrie 1918, 24 Ianuarie 1859. Pe lângă serbări , am marcat importanţa acestor evenimente prin programe
artistice, expoziţii de desene, concursuri, vizionarea unor spectacole de teatru şi film, şezători.
2.  Activităţi sportiv-turistice : întreceri între clase cu ocazia zilei de 1 Iunie, drumeţii pentru cunoaşterea
formelor de relief, excursii tematice, vizite la obiective cu importanţă locală.
3. Activităţi umanitare : strângerea de fonduri pentru copiii cu probleme de sănătate, donaţii de cărţi pentru
biblioteca şcolii şi pentru copiii fără posibilităţi, donaţii de jucării pentru grădiniţe.
4. Activităţi în aer liber : drumeţii în jurul localităţii pentru observarea naturii în diferite anotimpuri, îngrijirea
spaţiilor verzi din curtea şcolii şi înfiinţarea unei mici grădini de flori, păstrarea curăţeniei şi ecologizarea zonei
din apropierea şcolii.

În urma realizării acestor activităţi am sesizat următoarele pe plan psiho-pedagogic şi psiho-social la
copii: sociabilitate, optimism, creşterea capacităţii de comunicare, detensionare, formarea sentimentului valoric
personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii.

În concluzie, trebuie să afirm faptul că, elevii trebuie eliberaţi de orice fel de constrângeri, trebuie
lăsaţi să caute noul, să-şi descopere libertatea, plăcerea de a crea şi trăi.
,,Nu există deloc lucruri mari, nici lucruri mărunte. Există altceva. Altceva înseamnă ceea ce-mi place şi ceea ce
fac.”  (Jacque Prevert)

Vizionările şi spectacolele  constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care
copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în
majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă
inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.

Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în şcoală pe nivele
de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la
formarea , în sufletul copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma în convingeri ferme pe
parcursul procesului instructiv-educativ.

In concluzie putem spune că 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.

Pornind de la curiozitatea specifică vârstei, am căutat prin diverse activităţi derulate împreună cu
diverşi parteneri(Biserica,Primaria,Gradinita), să stimulăm dorinţele copiilor de a cunoaşte tradiţiile, datinile şi
obiceiurile populare din aceste locuri.

Sărbătorile de iarnă au însemnat posibilitatea lărgirii orizontului spiritual al elevilor şi preşcolarilor
precum şi cultivarea receptivităţii şi sensibilităţii,a trăirilor afective şi emoţionale. Perioada premergătoare
acestora, respectiv Postul Crăciunului a însemnat informarea şi familiarizarea copiilor cu ceea ce înseamnă
Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza. Perioada aceasta a fost propice pregătirii serbărilor de Crăciun.

In activitatea educativă trebuie doar să ne asumăm iniţiativa şi să conştientizăm faptul că
parteneriatul educativ este benefic, ca toţi avem de câştigat. Numai aşa putem orienta învăţământul spre
valori ferme: punctualitate, adevăr, disciplină, respect faţă de aproapele nostru ca fiinţă similară nouă, ajutorarea
celui aflat în dificultate, receptivitate la argumente, iniţiativă, concentrare, efort, competenţe/abililtăţi
competitive.

Monitorizarea şi evaluarea proiectelor de parteneriat educaţional vor fi centrate pe obiective, pe
produse ale activităţilor, pe efectul acestora asupra comportamentului beneficiarilor. Căci, să nu uităm, aşa
cum spunea Pestalozzi ceasul naşterii copilului este începutul educaţiei sale. Valoarea pedagogică a
proiectelor rezultă din trandisciplinaritate, din multiple posibilităţi de stimulare a personalităţii elevului.
Echilibrul realizat între DESTINDERE, DEZVOLTARE şi DIVERTISMENT în momentele petrecute prin
activităţile extracurriculare,reprezintă secretul formării armonioase a personalităţii.
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Proiect interdisciplinar „Magia Crăciunului”

Oana Maria Fuioagă
Şcoala Gimnazială  „Al. I. Cuza” Bacău

Tema : „Magia Crăciunului”
Argument:
Oamenii din întreaga lume sărbătoresc Crăciunul. Ce înseamnă de fapt Crăciunul? Toata lumea îl

pune la loc de cinste pe Moş Crăciun, bradul şi instalaţiile şi să nu uităm de vestitele cadouri. Decembrie e luna
cadourilor cu beculețe și bucate alese. E sărbătoare, nu?

Tema Crăciunului este o temă foarte populară printre copii. Pun foarte multe întrebări despre Crăciun,
fiind pentru ei ceva misterios. Am vrut să cristalizez aceste cunoștințe, întrebări și de aceea am propus un
proiect cu tema ”Magia Crăciunului”.

Toată lumea visează la o masă de Crăciun cu familia sau cu prietenii, plină de bucurie şi voie bună.
„Magia Crăciunului” sunt cuvinte frumoase şi cu siguranţă au o semnificaţie specială pentru fiecare dintre noi.
Aceasta înseamnă colinde şi pace în suflet, pentru că adevărata magie este acolo unde sunt cei dragi. Aşa că voi
în acest an, de Crăciun să vă bucuraţi alături de familia voastră!

În cadrul proiectului putem transmite copiilor într-o manieră atractivă informaţii accesibile şi
interesante despre anotimpul de iarnă, despre fenomenele naturale specifice acestui anotimp şi mai ales despre
Sărbătoarea Crăciunului.

Discipline / arii curriculare:
Comunicare în limba română; Matematică şi explorarea mediului; Arte vizuale; Dezvoltare personală;

Muzică şi mişcare; Educaţie pentru societate.
Întrebări cheie:

CE ŞTIM ?
 Îl aşteptăm pe Moş Crăciun în fiecare an.
 Moş Crăciun  aduce daruri copiilor cuminţi, făcându-i fericiți.
 Moş Crăciun lasă darurile sub brad.
 Copiii împodobesc bradul cu globuri, luminițe și dulciuri.

CE  VREM   SĂ  AFLĂM?
 Cine este Moş Crăciun?
 Care este povestea lui Crăciun?
 De unde ştie Moş Crăciun cum  au fost copiii?
 Ce fapte bune putem face de Crăciun ?
Structura proiectului
1. Competenţe ale învăţării integrate:
A. Comunicare în limba română (C.L.R.)

1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar;
1.3. Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte;
1.4. Identificarea silabelor şi a sunetului iniţial şi final în cuvinte clar articulate;
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare
cunoscute;
2.1. Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare;
2.2. Oferirea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte;
2.3. Participarea la dialoguri scurte în situaţii de comunicare uzuală;
2.4. Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute.

B. Matematică şi explorarea mediului (M.E.M.)
1.1. Recunoaşterea numerelor în concentrul 0-10;
1.2. Compararea cardinalelor unor mulţimi având cel mult 10 elemente;
1.4. Identificarea cardinalului unei mulţimi la care s-au adăugat /scos 1-2 elemente;
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare în activitate;
3.2. Manifestarea curiozităţii pentru observarea unor fenomene / procese / structuri repetitive simple din mediul
apropiat, în scopul identificării unor regularităţi;
3.3. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social;
4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat.

C. Arte vizuale şi lucru manual (A.V.L.M.)
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual;
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor;
2.3. Realizarea de aplicaţii / compoziţii / obiecte / construcţii simple, pe baza interesului direct.

D. Muzică şi mişcare (M.M.)
2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text;
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3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare;
3.2. Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor.

E. Educaţie pentru societate (E.S.)
2.2. Aplicarea unor deprinderi de comportament moral-civic;
3.2. Participarea la acţiunile grupului;
3.3. Participarea la proiecte simple cu conţinut moral-civic.

F. Dezvoltare personală (D.P.)
2.1. Recunoaşterea emoţiilor raportate la experienţa de viaţă;
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare în activitate.

2. Cunoştinţe:
- obiceiuri legate de Crăciun; - importanța într-ajutorării aproapelui; - nașterea lui Isus; - Crăciunul în alte țări; -
sfaturi pentru a dărui.

3. Capacităţi instrumentale:
- intonarea cântecelor învățate; - dramatizarea nașterii Domnului; - asociarea obiectelor cu diferite tradiții; -
reprezentarea trăirilor proprii prin activități artistico-plastice, practice, muzicale; - recunoașterea obiceiurilor
legate de Crăciun.

4. Atitudini si valori:
- preocupare şi interes faţă de viaţa copiilor săraci; - empatie faţă de soarta altora; - dorinţa de a ajuta pe alţii, de
a dărui; - atitudine pozitivă față de cei care suferă.

5. Planificarea timpului: 2 săptămâni
6. Resurse:

- materiale: cărţi despre Crăciun, puzzle, materiale din natură, reviste, albume cu imagini despre Crăciun, fişe,
jetoane cu imagini, imagini în power point, tăblițe magnetice, cifre, auxiliare didactice, creioane colorate,
carioci, hârtie colorată, foarfeci, cartoane, CD-uri, DVD-uri, calculator, videoproiector, brad artificial,
ornamente, marionete;
- procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, comparaţia, problematizarea, învăţarea prin cooperare,
experimentarea, brainstorming-ul, „Explozia stelară”, ,,Turul  galeriei”;
- forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe, învăţarea prin cooperare.

7. Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare
- discuții cu copiii despre sărbătorile de iarnă; - colectarea şi interpretarea datelor culese din mediul
înconjurător; - stabilirea alături de copii a punctelor de interes aplicate în proiect; - întocmirea împreună cu
elevii a unui plan al proiectului; - interpretarea unor colinde şi cântece de iarnă; - memorizarea poeziilor de
Crăciun; - crearea unui album ilustrat cu creaţiile copiilor; - confecţionarea unor ornamente de Crăciun, coşuri
cu cadouri, tablouri de Crăciun şi felicitări; - expoziţii de ornamente; realizarea unei serbări dedicate naşterii lui
Isus.

8. Schemă orientativă pentru activităţi
 Săptămâna I:

DP / (Religie): - Semnificația Crăciunului;
CLR: - Povești de Crăciun, poezii de Crăciun; - Observare - pomul de Crăciun, cuvinte;
MEM: - Numărarea ornamentelor, sortarea mărgelelor după mărime; - Relații: mic/mijlociu/mare
MM: - Cântece de Crăciun - audiție, interpretare cu ajutorul negativelor;
AVLM: - Ornamente pentru pomul de Crăciun – felicitări; - Pictură – pomul de Crăciun;
ES: - „Ce este sub brad?”.

 Săptămâna a II-a:
DP: - Cum ne pregătim de Crăciun în familie?
CLR: - Poveste de Crăciun – desenarea poveștii; - Dramatizarea nașterii Domnului cu păpuși - marionete; -
Colinde de Crăciun;
MEM: - Obiceiuri și tradiții de Crăciun;
MM: - Jocuri tradiționale populare; - Cântece despre nașterea lui Isus;
AV/LM: - Aripi de îngeraşi împreună cu părinții; - Turtă dulce;
ES: - Pregătirea serbării de Crăciun.

9. Evaluarea proiectului
- parțială: după fiecare activitate;
- probe orale: evidențierea aspectelor legate de temă; ghicitori;
convorbirea; verificarea; turul galeriei;
- probe practice: observare sistematică, autoevaluarea;
- finală: - organizarea unei expoziții din lucrările copiilor, album de fotografii; - împodobirea bradului și a
clasei; - serbare de Crăciun.
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Lectura între ideal și realitate

Monalisa Laura Gavriluț,
Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Bacău

Întrebarea: ,,Mai este nevoie de literatură?” ridică probleme de interes general. Există ori nu politici
educaționale în problemă? Este suficientă o pagină de recomandări în ,,foaia de parcurs” pentru ,,îmbunătățirea
competențelor de lectură” pentru ca acestea să se producă? Este suficientă doar o modificare de perspectivă în
subiectele de evaluare pentru ca să se producă modificări sesizabile la nivelul abordării lecturii în școală?
Servesc programele școlare formării competențelor de literație?

Literația - iată un termen nu doar împrumutat pentru a fi în consens cu preocupările din sistemele
educative ale altor țări, ci chiar o problemă reală și foarte gravă a învățământului românesc! Defini ția cea mai
potrivită a acestui termen este cea din testările PISA: ,,înțelegerea, folosirea și reflecția asupra textelor scrise cu
scopul de a ne dezvolta cunoașterea și potențialul, pentru a deveni indivizi activi în societate”.

Mai întâi, să ne oprim asupra unor probleme practice, fiind interesați mai ales de rezolvarea lor.
Acestea se referă la cercetarea aspectelor ce implică literația la nivelul școlilor în care funcționăm: elaborarea,
aplicarea și prelucrarea unor chestionare ce măsoară nivelul de în țelegere a textului de către elevii de vârste
diferite; microcercetări privind deprinderile elevilor de a citi (cum citesc? cât citesc? ce texte citesc? cum citesc
când învață la limba și literatura română sau la alte discipline? ce citesc când o fac pentru plăcerea lor?);
cercetări referitoare la dificultăți de înțelegere a textului și nivelurile la care apar: semantic, lexical, sintactic,
textual; sondaje privind interesul profesorilor de alte discipline pentru această problemă.

O altă categorie de microcercetări se referă la manuale și auxiliare didactice, analizate prin prisma
formării competențelor de literație. Aici se poate ridica și problema selectării textelor literare și nonliterare în
funcție de nivelul de înțelegere a elevilor, analizându-se sarcinile de învățare, temele, aspectul grafic.

Putem vorbi, în continuare, de parcugerea didactică integrală  a procesului lecturii:
I. PRELECTURA: conturarea orizontului de aşteptare al cititorului
Strategii de anticipare a sensului textului prin:
 răspunsuri la întrebări: „Ce gânduri provoacă titlul/imaginea de pe copertă?” sau „Despre ce ar putea fi

vorba într-un text care are ca titlu/care are pe copertă…?”
 construcţia unor scurte compuneri orale sau scrise pornind de la:
 cuvinte-cheie ale textului „Construiţi o povestire în care să apară un pitic, un ceas cu inimă, un împărat

şi mai mulţi boieri!” (Povestea ceasului cu inimă, de Vladimir Colin);
 un fragment de text (ce conţine, în mod obligatoriu, intriga);
 imaginea sau ideea poetică centrală („Imaginaţi-vă vara ca pe o fiinţă urmată de o caravană verde şi

aurie. Descrieţi amănunţit caravana.”);
 comentarea unor pânze consonante cu tema textului.

II. PRIMA/PRIMELE LECTURI:
 valorificarea reacţiei emoţionale, verificarea şi aprofundarea comprehensiunii
 Valorificarea reacţiei emoţionale
 întrebări specifice: „Ce sentimente v-a provocat lectura textului?”, „De ce v-aţi amintit citind/auzind

textul?”;
 Verificarea şi aprofundarea comprehensiunii textului
 exerciţii şi chestionare;
 tehnica „interogării textului”;
 tehnica „rescrierii textului”;
 tehnica „restituirii textului”;
 identificarea esenţei textului (realizarea planului de idei şi a repovestirii, pentru textul epic,

identificarea cuvintelor-cheie şi a câmpurilor semantice, pentru textul liric).
III. RELECTURI SUCCESIVE: analiza şi interpretarea textului
Strategii specifice
 analiza de text: dialog cu întreaga clasă, condus prin întrebări ce vizează compoziţia textului şi

coordonatele specifice genului;

PROCESE ÎNTREBĂRI SPECIFICE
TEXT EPIC TEXT LIRIC

ÎNŢELEGERE
Ce spune textul?

Care sunt întâmplările?
Care sunt personajele?
Care sunt spaţiul şi timpul acţiunii?

Ce sentimente, stări, gânduri, locuri exprimă/redă
poezia?

ANALIZĂ
Cum spune textul?

Cum este compus textul? Ce se
povesteşte la început, apoi, după
aceea..?
Cum apare personajul la început,

Cum este compus textul (strofe, tablouri)?
Cum sunt redate sentimentele, gândurile, stările?
Prin ce imagini, cuvinte, expresii?
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apoi, după aceea? Ce face el? Ce
spune?
Cum sunt prezentate locurile prin
care trece eroul?

INTERPRETARE
Despre ce
vorbeşte textul?

Care este semnificaţia întâmplărilor?
Ce ne spun ele despre oameni şi
despre lume?

Care este semnificaţia imaginilor şi/sau a
tabloului pe care îl compun?
Ce ne spun ele nou, neobişnuit despre
locuri/anotimpuri/fiinţe/stări etc.?

 interpretarea de text – dialog frontal sau dezbatere structurată prin întrebări interpretative, sintetice şi
evaluative; exemple de întrebări ce pot orienta o secvenţă de interpretare a unei poveşti:„Cine a
câştigat în această poveste? Ce anume a câştigat personajul? Cine a pierdut? Ce anume a pierdut? Ce
lecţie putem învăţa de aici?”, „Ce model doreşte autorul să urmăm?”.„Ce, valori din viaţa noastră
susţine acest text? Ce valori nu susţine?”, „Pentru cine credeţi că a fost scrisă povestea?”

 tehnica analizei şi tehnica interpretării pe roluri
ROLURI ŞI SARCINI SPECIFICE
TEXT EPIC TEXT LIRIC

ANALIZĂ

„Povestitorul” (analiza acţiunii:
evenimentele şi modul în care sunt
narate)
„Portretistul” (caracterizarea de
personaje: personajele şi modul în care
sunt prezentate)
„Desenatorul” sau „cartograful”
(analiza spaţiului: locurile în care se
desfăşoară acţiunea şi modurile în care
sunt prezentate)
„Constructorul” (analiza structurii
textului: început, final, cuprins, părţi,
tablouri)

„Pictorul” (analiza tablourilor şi imaginilor)
„Muzicianul” (identificarea elementelor
care generează muzica textului)
„Lingvistul” (identificarea celor mai
puternice/plastice cuvinte şi expresii şi
explicarea efectului lor)
„Constructorul” (analiza structurii: părţile
textului şi conţinutul lor)

INTERPRETARE „Înţeleptul”
Semnificaţiile textului

COMPORTAMENTE
„Purtătorul de cuvânt”
„Purtătorul de ceas”
„Optimistul”

IV. POSTLECTURA
 discutarea interpretărilor;
 scriere despre text (texte scurte menţionând concluzii de lectură);
 lectura unor alte texte cu aceeaşi temă sau structură;
 rescrierea textului (prin modificarea începutului, sfârşitului sau prin parodiere);
 transformarea textului în bandă desenată sau rescrierea unor fragmente în vederea dramatizării;
 deschideri spre alte arte (prezentarea unor pânze, piese muzicale cu aceeaşi tematică).

Trebuie să nu uităm de activitățile de stimulare a lecturii: „Galeria de portrete”, „Dialog cu
personajele”, „Transpuneri de texte literare” în benzi desenate sau în piese de teatru, „Procesul literar”,
„Tapiserii cu imagini”, jurnalul de lectură.

Ne putem desprinde de cadrul formal și amintim: cercul, atelierul de lectură,  sărbătorile cărții.
Cercul de lectură este un cadru şcolar care face posibilă „desfăşurarea unor ritualuri ce dezvoltă

sociabilităţile lecturii”. Activităţile clubului permit, pe de o parte, lectura, în grup, a unor texte şi discutarea lor.
Pe de altă parte, clubul este cadrul ce permite schimbul cărţilor citite individual şi, după realizarea lecturilor
comune, împărtăşirea impresiilor. Una din finalităţile esenţiale ale unui club de lectură o reprezintă parcurgerea
unui număr cât mai mare de texte; această finalitate poate fi atinsă fie prin strategia „lecturii-descoperire de
cărţi”, fie prin realizarea, de învăţător/profesor, a unor grupaje tematice sau structurale, supuse lecturii şi
discuţiilor.

Atelierul de lectură este un cadru propriu pentru formarea capacităţilor de înţelegere, analiză şi
interpretare de text, capacităţi vizate prin sarcini de lucru explicite şi bine focalizate. Proiectarea atelierelor de
lectură pretinde, pe de o parte, alegerea unor creaţii pe care elevii nu le pot citi singuri şi, pe de altă parte,
orientarea fermă a lecturii înspre coordonatele majore ale unui gen sau ale unei specii literare.

Nu trebuie să uităm să ținem strâns legătura cu biblioteca. Primul contact cu o bibliotecă poate fi
determinant. Interesul pentru carte și lectură poate fi stârnit chiar înainte de a ști să citești. Nu e nevoie de o
vârstă anume. Mesajul ascuns în cărți este întotdeauna ispititor, și cu atât mai râvnit cu cât nu deții accesul la el.
Cărţile sunt considerate moştenirile pe care marile spirite le lasă omenirii, care sunt transmise din generaţie în
generaţie, ca daruri pentru posteritatea celor care nu s-au născut încă. Dar ce s-ar întâmpla dacă ele ar dispărea?
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O asemenea întrebare şi-au pus-o oamenii din Săuceşti, când biblioteca, grav afectată de inundaţiile din
vara anului 2008, a pierdut câteva mii de volume.

Roxana Bogdan, preşedinta Asociaţiei ,,Mie îmi pasă!”, sensibilizată de pierderea suferită de biblioteca
,,Ion Roşu” din Săuceşti, a lansat campania ,,Oferă o carte!”. Acţiunea a fost încununată de succes datorită
oamenilor generoşi care s-au implicat cu pasiune pentru a strânge diverse cărţi care să-şi ocupe locurile pe
rafturile bibliotecii. Astfel, au fost donate aproape 500 de cărţi de către: Biblioteca Judeţeană ,,C. Sturdza”,
Şcoala ,,Spiru Haret”-Bacău, Şcoala Nr. 10-Bacău, Şcoala din Lespezi şi chiar de persoane particulare din
Bacău şi Roman. Pentru ca totul să capete farmec de poveste, elevii clasei I A de la Şcoala ,,Spiru Haret”-Bacău
au îmbrăcat costumele unor personaje celebre: Frumoasa din Pădurea Adormită, Cenuşăreasa, Albă-ca-Zăpada,
Aurora, Scufiţa Roşie, Motanul Încălţat, Zorro, Batman, Spider-Man, Prinţi, Prinţese şi Vrăjitoare. Coborând
parcă din cărţi, ei au ajutat-o pe doamna Roxana Bogdan să transmită cărţile elevilor mari şi mici din Săuceşti,
cu mesajul că, doar citind, vor păşi în lumea fermecată a basmelor.

Proiectul ,,Citești, deci câștigi l@ biblioteca ta” (la care am ajuns în finala competiției), inițiat de Oana
Jianu, de la Biblioteca ,,Violeta Băjenaru” a Casei Corpului Didactic ,,Grigore Tabacaru”, din Bacău a fost un
nou prilej de a dovedi tuturor că elevii vor să citească și luptă pentru a dovedi aceasta.
Important e să nu las să se piardă ceea ce am câștigat acum, să găsesc puterea, înțelepciunea și dragostea de a
continua. Elevii mei vor să învețe repede să citească, ca să poa tă citi ce vor ei, nu doar ce le citesc părinții sau
profesorii. Le voi respecta această dorință...

Bibliografia:
Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45,
2000
Pamfil, Alina, Studii de didactica literaturii române, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000
Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în şcoala primară. Perspective complementare, Piteşti, Editura
Paralela 45, 2009

Metode interactive utilizate în clasă în educaţia formală
Gaşpar Monica

Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău

Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii şcolii, a
educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor forme de articulare. Ca subsistem al
macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin oferta sa educativă, contribuie la structurarea traiectelor de
(auto)formare şi (auto)dezvoltare a personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar pretenţios al
educaţiei permanente.

Elevul activ/interactiv este cel care tinde spre autonomie în învăţare / formare, care învaţănd în proprie
iniţiativă, individual, independent şi personalizat, care reflectează asupra propriei persoane, cercetându-se şi
înţelegându-se pe sine şi are o atitudine educativă activă, pozitivă şi favorabilă educaţiei permanente.

Educaţia formală include ansamblul acţiunilor intenţionat educative, organizate şi realizate în mod
planificat, sistematic în cadrul instituţiilor şcolare şi universitare, prin intermediul sistemului de învăţământ,
structurat şi ierarhizat în trepte şcolare şi ani de studii. Instruirea şi educarea elevilor se realizează pe baza unor
documente (planuri de învăţământ, programe şcolare, manuale) într-o structură organizatorică clară, asigurându-
se conţinutul şi continuitatea la nivelul procesului de învăţământ, concretizat în activităţi de predare, învăţare şi
evaluare. Avantajul principal al educaţiei formale constă în posibilitatea asimilării sistematice a cunoştinţelor
din diferite domenii ale cunoaşterii, în formarea de capacităţi, atitudini sau aptitudini necesare individului
pentru integrarea în societate, acţiune a elevului sau studentului, caracterul monoton al unor activităţi, ceea
ce predispune la dezinteres.

Metodele interactive utilizate  în educaţia formală au  ca  obiectiv  dezvoltarea  capacităţii  de  a
sintetiza  principalele  probleme,  informaţii,  idei  ale  unei  teme  date  sau  unui  text  literar. Copiii  trebuie
informaţi  în  legătură  cu regulile  construirii  piramidei, diamantului, jocului de rol, a metodei R.A.I şi  floare
de lotus.  Ei  trebuie  să  formuleze  definiţii,  să  interpreteze  roluri,  să  trăiască  sentimente etc.

Jocul de rol
Comunicarea este un proces de exercitare de roluri. Un copil joacă  simultan rol de copil faţă de

părinţii săi, rol de coleg la şcoală, rol de frate sau de soră. Toate aceste roluri pot fi jucate simultan, uneori
intersectându-se, alteori independente, în anumite moment susţinându-se, alteori aflându-se în conflict.
Campbell, Campbell şi Dickinson sugerează că, spre deosebire de metoda teatrului formal (când este pusă
efectiv în scenă o piesă), “metoda jocului de rol oferă o mai mare libertate de învăţare şi de creaţie. În acelaşi
timp, această metodă aduce, pe lângă sporirea învăţării, şi dezvoltarea abilităţilor de relaţionare, de
comunicare intra- şi interpersonală.”

PIRAMIDA – metoda  poate  fi  integrată  la  începutul  unei  ativităţi  pentru  reactualizarea
cunoştinţelor, sau  în vederea  realizării  feed-back-ului,  ca  varianta de  desfăşurare  a  unui  joc didactic.
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Etape :
 se  decupează  mai  multe  pătrate  de culori  diferite ;
 se  construieşte  piramida după  îndrumări  verbale  formulate (după  culoare, pătratul  roşu  în  partea
 de  sus  şi  în  centru,  pătratele  galbene  unul  lângă  altul,  continuaţi  pînă  formaţi  o  piramidă   cu

cinci  trepte) ;
 vizualizarea  piramidei  construite ;
 se  sortează  benzile(treptele)  piramidei ;
 se  aşază  crecător,  pe  orizontală,  de  la  banda  cea  mai  scurtă  la   cea  mai  lungă.

Apoi  se  adresează  întrebările : - Cum sunt aşezate benzile?
- Câte  benzi  putem  aşeza?
- Toate  piramidele au acelaşi   număr  de benzi?

Se  poate  lucra  cu  jetoane cu fructe,  animale,  legume.  Imaginile  se  clasifică  după  felul  lor  şi  se
găseşte  locul  potrivit,  copiii  denumesc  noţiunile.

Exemple de teme  pentru  această  metodă :
Piramida  hazlie
Piramida  culorilor
Piramida  anotimpurilor
Piramida  personajelor
Piramida  poluării
Piramida  circului etc
METODA R.A.I este o metodă folosită pentru consolidarea cunoştinţelor însuşite în timpul unei

activităţi sau a unui şir de activităţi legate de aceeaşi temă. Are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor
copiilor de a comunica prin întrebări şi răspunsuri ceea ce au învăţat. Urmăreşte realizarea feed-back-ului printr-
un joc de aruncare a unei mingi uşoare.

Etape:
 copiii se vor aşeza jos pe covor în cerc;
 vor primi o minge uşoară pe care o vor arunca preferenţial unui coleg după ce adresează o întrebare

legată de tema propusă.
Copilul care prinde mingea, răspunde, aruncă mingea la alt coleg punând la rândul său o întrebare;

DIAMANTUL – se realizează  la  fel  ca  şi  piramida  dar  de la baza  piramidei  se  mai  construiesc
tot atâtea trepte  în  jos  câte  sunt  şi în  sus.

Are  ca  obiectiv  decuparea  unei  figure  după  contur  şi  obţinerea  unei  figure   şi  descoperirea
caracteristicilor  diamantului (aşezarea  crescătoare  şi  descrescătoare  a  şirurilor  cu  pătrate).
Etape :
 se  intuieşte  imaginea;
 se  analizează  ordinea  aşezării  şirurilor  şi  caracteristicile pătratelor (culoare,  mărime);
 se  decupează  după  contur  imaginea ;
 se  reanalizează  figura  obţinută(forma,  număru de  trepte,  aşezarea (des)crescătoare  etc.) ;
 se  continuă  decuparea fiecărei  trepte;
 se  reconstituie  diamantul  verificăndu-se  însuşirea  corectă  a  tehnicii  de  utilizare.

TEHNICA LOTUS (FLOARE DE NUFĂR)
Este o modalitate interacivă de lucru în grup care ofera posibilitatea stabilirii de relaţii între noţiuni pe

baza unei teme principale din care derivă alte 8 teme.
Etape:
 Construirea schemei/diagramei tehnicii de lucru;
 Plasarea temei principale în mijlocul schemei grafice;
 Grupa de copii se gândeşte la conţinuturile/ideile/cunoştinţele legate de tema pricipală. Acestea se trec

în spaţiile desenate de la 1-8 înconjurând astfel tema principală.
 Stabilirea în grupuri mici de noi legături, relaţii, conexiuni, pentru aceste 8 teme şi trecerea lor în

diagramă.
Prezentarea rezultatelor muncii în grup. Are loc analiza produselor activităţii, aprecierea în mod evaluativ,

sublinierea ideilor noi  ce pot avea aplicaţii într-o etapă viitoare.
Un învăţător care foloseşte metodele interactive ar trebui să fie:

un sfătuitor – care îşi ajută elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează să-şi prezinte propriul punct
de vedere;
un animator – care iniţiază metode şi le explică elevilor, pregăteşte material didactic şi prezintă scopul
învăţării;
un observator şi un ascultător – care observă elevii în timpul activităţii şi îi poate aprecia corect;
un participant – care nu are impresia că este perfect şi continuă să înveţe toată viaţa;
un partener – care poate modifica „scenariul lecţiei” dacă o cere clasa.
De aceea, învăţătorul şi elevii sunt responsabili de rezultatele muncii comune.
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Abordarea tematicii  privind mediile în cadrul  orelor de opţional

Mihaela Violeta Gheorghian
Şcoala Gimnazială ,,Alecu Russo” Bacău

În cadrul orelor de opţional la clasa a VII-a am acordat o atenţie deosebită tematicii privind media
aritmetică, media geometrică, media armonică şi media pătratică, deoarece aceste noţiuni îşi găsesc o largă
aplicabilitate în demonstrarea unor inegalităţi algebrice sau geometrice, a unor maxime şi minime algebrice
sau geometrice precum şi în rezolvarea unor probleme de fizică. Am urmărit ca, prin modul de abordare a
acestei tematici, să dezvolt creativitatea elevilor în domeniul matematicii.
1. Definiţii

Fiind date două numere pozitive a şi b, acestora li se asociază alte numere, definite după anumite
reguli, care sunt uzuale. Ele se numesc „medii” deoarece toate sunt cuprinse între cel mai mic dintre numerele a
şi b ( notat min(a, b) ) şi cel mai mare dintre acestea ( notat max(a, b) ).
Astfel:
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Media geometrică, notată mg este abmg 
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(se observă că este inversa mediei aritmetice a inverselor)

Media pătratică, notată mp este
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Următorul lanţ de inegalităţi este cunoscut sub numele de „inegalităţile mediilor”
),max(),min( bammmmba pagh 

În lanţul de inegalităţi de mai sus are loc peste tot egalitate dacă şi numai dacă a=b.
2. Demonstrarea inegalităţilor mediilor
2.1. Demonstrarea inegalităţii ag mm 
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2.2. Demonstrarea inegalităţii gh mm 
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2.3. Demonstrarea inegalităţii pa mm 
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3. Aplicaţii ale inegalităţilor mediilor
3.1. Aplicaţii în rezolvarea unor probleme de fizică

Problemă. Două mobile parcurg acelaşi drum, primul cu viteză constantă v, cel de-al doilea parcurgând 2
porţiuni egale cu vitezele v1, v2, a căror medie aritmetică este v. Care mobil parcurge drumul mai repede?
Rezolvare:
Notăm distanţa cu D=2·d, iar timpii de parcurgere cu t1 (pentru primul mobil) şi t2 (pentru al doilea mobil),
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Aplicăm inegalitatea ah mm  pentru v1 şi v2 şi obţinem
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În concluzie, mobilul care merge cu viteză constantă ajunge la destinaţie în cel mai scurt timp.

3.2. Aplicaţii în determinarea maximului sau minimului unei expresii algebrice
Problemă: Numerele 0, yx satisfac relaţia 4 yx

Să se determine minimul şi maximul expresiei
yx
11

 ,  dacă acestea există.

Rezolvare:

Din 1112
211

2








yx
yx

yx

mm ah , cu egalitate pentru 2 yx

Rezultă că există minim , şi anume 111min 
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, dar nu există maxim deoarece suma
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 poate fi

oricât de mare, pentru x sau y foarte mic.

3.3. Aplicaţii în rezolvarea problemelor de maxim sau minim geometric
Problemă: Să se arate că dintre toate dreptunghiurile având aceeaşi arie s, pătratul are perimetrul minim.
Rezolvare:
Fie x, y dimensiunile dreptunghiului  sxy = constant şi )(2 yxP  (1)

Din xyyxxyyxxyyxmm ga 16)(44)(
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(cu egalitate pentru syx  )

Din (1) şi (2) obţinem syxcândsPsPsP  4416 min
2 , deci pentru pătrat
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Jocul didactic matematic- modalităţi de stimulare a capacităţilor
creatoare ale şcolarilor

Gheorghiţă Cezarina
Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuşi

,,Cine nu știe să se joace cu copiii și este destul de nepriceput ca să creadă că acest amuzament  este
mai prejos de demnitatea sa nu trebuie să se facă educator.’’

Despre jocul matematic s-au scris și se vor scrie multe.Un pas important îl const ituie în învățământul
matematic modern faptul că matematica este o disciplină a realității,că are o aplicabilitate practică directă și
imediată.Din cauza gradului ei de abstractizare, unii elevi consideră că matematica nu are nimic în comun cu
realitatea care îi înconjoară,ci constituie o lume a abstracțiunilor greu accesibile,poate chiar și inutile.

Din acest motiv,devine necesară deprinderea unor instrumente adecvate de lucru încă de la începutul
școlarității,aceasta fiind posibilă și datorită faptului că învățământul lucrează cu un material umanreceptiv și
mobil,înzestrat cu o deosebită decchidere către lumea cunoașterii.

Din acest motiv,devine necesară deprinderea unor instrumente adecvate de lucru încă de la începutul
școlarității, acesta fiind posibilă și datorită faptului că învățătorul lucrează cu un material uman receptiv și
mobil, înzestrat cu o deosebită deschidere către lumea cunoașterii.

Referindu-ne la joc,putem afirma că angajează în activitatea de cunoaștere cele mai importante
procese psihice,având in același timp un deosebit rol educativ si formativ. Acestea au darul de a-i conduce pe
elevi în „ a afla”, ,,a descoperi” unele adevăruri noi cu oarecare ușurință, cu efort mic ,dar satisfacții
evidente.Poate fi folosit ca o tehnică atractivă de explorare a realității,de însușire a unor noțiuni abstracte pe o
cale mai accesibilă.

Valoarea principală a jocului este aceea de a-i face pe elevi participanți activi,direct interesați de
propria lor formare.

Se trezesc prin joc interesul si pasiunea pentru cunoaștere,se menține trează curiozitatea,se dezvoltă
încrederea in forțele proprii.Nu putem să nu observăm pe parcursul desfășurării unui joc didactic nerăbdarea cu
care copiii își așteaptă partenerii,seriozitatea cu care se incadrează în respectarea regulilor și realizarea
sarcinilor jocului,dorința de a câștiga și de a primi recompense.

Deoarece,începând de anul scolar trecut,clasa pregătitoare a fost încredințată învățătorilor,trebuie să
acordăm o mai mare atenție primului contact al copiilor cu matematica,datorită vărstei fragede cănd trec pragul
școlii.Este perioada când acestea incep să folosească cuvintele pentru denumirea numerelor și a cifrelor pentru
scrierea lor.La conceptul de număr natural elevul ajunge progresiv și după o anumită perioadă pregătitoare.

Pentru ca această perioadă să fie mai plăcută și cunoștințele să fie invățate cu mai multă ușurință,se
utilizează jocurile-ghicitori,poezioare,numărători despere numerele 0-10.Ele au conținut matematic dar și o notă
de umor.Se descrie chipul cifrelor prezentându-se anumite povestioare hazlii.Aceste jocuri se desfașoară
oral,folosind doar textul poeziilor,ghicitorilor,cântecelor,fie în completarea lecției,fie intercalate pe parcursul
acesteia.

O altă etapă în predarea-învățarea matematicii care presupune mai multă atenție din partea cadrului
didactic o constituie formarea și consolidarea deprinderilor de calcul și dezvoltarea raționamentului logico -
matematic la elevii din ciclul primar.Acestea au o importanță deosebită deoarece calculul se folosește pentru
formarea deprinderilor de aplicare a diverselor reguli,pentru consolidarea anumitor procedee precum și pentru
formarea unor abilități necesare calculului rapid .Știm cu toții c ă practica vieții nu poate fi conceputa fără
utilizarea calculului mintal matematic,acesta dezvoltându-se la elev, in special, memoria, atenția,judecata și
rapiditatea gândirii.

Jocul didactic matematic este o formă plăcută,atractivă utilizată des de cadrul didactic pentru
consolidarea tehnicilor de calcul.Un rol deosebit de important la clasele I-IV îl are jocul didactic matematic
utilizat în creșterea randamentului școlar.Astfel este necesară utilizarea acestuia în funcție de particularitățile de
vârstă și individuale.

La clasa pregătitoare și clasa I, atât programa cât și materialele auxiliare pun un accent deosebit pe
folosirea într-o mai mare măsură a jocului în cadrul lecției la obiectul matematică,cu scopul de a înlesni elevilor
adaptarea mai rapidă la cerințele școlii, de a preveni oboseala lor.

Elementele de joc introduse în cadrul procesului de învățământ permit folosirea unor activități
extrem da variate și eficiente pentru învățare , pornind de la exercițiul practicat în scopu l relaxării și ajungând
până la rezolvarea unor probleme dificile, de la jocurile cu bețișoare,jetoane până la cele ce presupun adevărate
lucrări de construcție cu ansamble și subamsamble la clasele II-IV.

Cu aceste ocazii, li se cere elevilor să-și asume reguli, să le respecte,să ia decizii pe baza unor
cunoștințe și deprinderi dobândite anterior,să evalueze rezultatele proprii și ale colegilor, jocul contribuind
astfel la integrarea elevului în colectiv,stimulând relațiile de colaborare și ajutor reciproc.



224

Se dezvoltă totodată curiozitatea și interesul pentru achiziționarea de noi cunoștințe,înlesnind însușirea
mai temeinică a  lor.Utilizarea jocului didactic matematic necesită o atenție deosebită pentru că el trebuie să se
integreze corect in lecție.Trebuie să constitue un prilej de divertisment,de activitate independentă,de acumulare
de cunoștințe precum și de reactualizare a celor dobândite anterior.

Jocul contribuie la atingerea a două ținte educative importante.Stimulează motivația necesară activității
de învățare și îi ajută pe elevi să se pregătească pentru abordarea noilor cunoștințe și însușirea noilor
comportamente.

Cele mai importante impulsuri pentru declanșarea interesului pentru matematică vor fi plăcerea și
pasiunea cu care copiii se joacă.In învățământul euristic,jocul didactic se poate utiliza și ca mijloc de
sensibilizare pentru activitatea de învățare-evaluare,ca mijloc de a dobândi și experiența și familiarizarea cu
principiile ce urmează a fi însușite.

Jocul didactic matematic are două aspecte:unul de învățare,cel mai important,și altul de
divertisment.De aceea este necesară utlizarea lui cu precauție spre a nu diminua sau anula cerințele de ordin
cognitiv ale lecției.

Apreciez că jocul contribuie la sporirea randamentlui școlar și îi ajută pe elevi să progreseze pe drumul
cunoașterii.In urma celor prezentate mai sus,putem ajunge cu ușurință la concluzia că activitatea de insușire cât
și cea de formare a deprinderilor matematice, utilizând ca strategie jocul nu este deloc ușoară.Pentru ca studiul
matematicii din clasele primare să constituie o bază solidă pentru studiul ulterior al matematicii ,se cer cultivate
interesul și pasiunea elevilor pentru rezolvarea de exerciții și probleme.Prin jocul didactic matematic le putem
cultiva dragostea pentru studiul acestui obiect, le stimulăm efortul susținut și îi determinăm să lucreze cu
plăcere,cu  interes,atât în oră cât și în afara ei.

Invățătorul,prin întreaga sa  activitate didactică, trebuie să sădească în sufletele elevilor dragostea și
pasiunea pentru matematică iar prin joc îi face pe elevi să se aproprie cu pași mai repezi de ințelegerea
ei,îmbogățindu-le astfel gama de atitudini și de simțăminte față de ea.

Experiența pe care o am la catedră mi-a demonstrat că cercurile de
matematică,olimpiadele,concursurile de matematică trebuie să fie frecventate doar de acei elevi care și-au
dovedit deja atracția față de acest obiect.

Nu pot să nu subliniez în încheiere că oricât de adecvate ar fi jocurile pe care le utilizăm,eficiența lor
rămâne determinată de un factor hotărâtor-învățătorul.
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Complementarizarea educaţiei formale cu cea nonformală  prin iniţierea de activități
extracurriculare

Antonina Gheorghiu
Colegiul Național  „ Ferdinand I ” Bacău

Conceptul de educaţie non-formală  nu înlocuieşte învăţământul formal ce are loc în instituţiile
specializate , între ele există o relaţie de complementaritate iar invăţarea prin educaţie non-formală este cu atat
mai eficientă cu cât bazele educaţiei formale sunt mai bine definite. Principala diferenţă dintre cele doua forme
de educaţie este că strategia educaţiei non-formale se concentrează asupra celui care învaţă spre deosebire de
educaţia formală unde funcţia de predare şi cea de învăţare sunt la fel de importante.Punctul forte al acestor
metode alternative de educaţie este faptul că, în funcţie de nevoile, aptitudinile şi interesele beneficiarilor,
dispune de diferite metode şi activităţi atractive prin care le valorifică experienţa şi cunoştinţele.

Educaţia non-formală se bazează pe activităţi diverse şi atractive pe teme variate şi flexibile, învăţarea
prin practică constituind principalul element. Un alt rol al acesteia este de a evidenţia calităţile individuale ale
participanţilor şi de a-i încuraja să înveţe de la egal la egal unii de la alţii. Prin temele abordate, educaţia non-
formală oferă şi o notă de sensibilitate, explicând şi exemplificând participanţilor importanţa anumitor valori
morale precum integritatea, toleranţa, sprijinul acordat oamenilor din medii sociale defavorizate şi importanţa
interculturalităţii si a voluntariatului.

Una din metodele generale utilizate în mod frecvent în educaţia non-formala este jocul. Popularitatea
acestei metode se datorează faptului că este o activitate plăcuta, voluntară, neconstrânsă de reguli stricte, ce
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permite participanţilor să-si dezvolte şi să-şi folosească abilităţile deja existente în mod liber. Jocul reuşeşte în
principal să dezvolte creativitatea, munca în echipă, perspicacitatea, să stimuleze logica şi memoria etc. Se ştie
că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi a copilăriei. Prin joc, copilul aspiră la condiţia adultului. Jocul
socializează, umanizează, prin joc se realizează cunoaşterea realităţii. Se exersează funcţiile psihomotrice şi
socioafective, el are rolul de a bucura, destinde, delecta, de a crea confort spiritual, de a compensa terapeutic
tensiunea şi neîmplinirile individuale.

Activitatea extracurriculară din şcoală prin obiectivele vizate şi prin tematică reprezintă o formă
complementară de educaţie.Importanţa acestor activităţi şi impactul educativ asupra elevului sunt probleme de
maximă responsabilitate pentru fiecare şcoală. Ele sunt produsul creaţiei, dinamismului şi inovaţiei activităţii
manageriale desfăşurate în şcoală pe acest segment.

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. Activităţile extracurriculare contribuie la
adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor. Ele
prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor.

O analiză globală a programelor acestor activităţi, ne conduce la ideea certă că, de fiecare dată, şcoala  a
avut în atenţie cei trei factori implicaţi în acţiune:

 Elevii, prin responsabilităţile asumate individual sau în grup;
 Familiile, prin susţinere morală, financiară şi de multe ori prin implicare directă în acţiune;
 Şcoala, prin elaborarea strategiile didactice proprii, a realizat pe cât posibil unitatea dintre factori, a

finalizat acţiunile, a obţinut eventuale avize pentru deplasări sau a implicat comunitatea locală în diverse
activităţi.

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire
la astfel de activităţi.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai
variate  forme.

Activităţile extracurriculare oferă numeroase posibilităţi de valorificare şi consolidare a cunoştinţelor şi
deprinderilor, de exersare a comportamentelor morale. Gama acestor activităţi este foarte variată şi permite
abordarea interdisciplinară, valorificându-se atât cunoştinţele din domeniul istoriei, religiei,artei şi al literaturii.

Dincolo de aceste avantaje activităţile extracurriculare apropie copiii, le oferă ocazia să se cunoască
mai bine, să comunice, să coopereze, să realizeze lucruri frumoase

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 extraşcolarã.

Activităţile extraşcolare  se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, ştiinţifice,
activităţi sportive, excursii 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 televizor sau de calculator
.Creativitatea copiilor este stimulată încă de la vârsta preşcolară şi este continuată la şcoală prin practicarea unor
jocuri specifice vârstei acestora.

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, 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 creeze poezii , să realizeze colaje , felicitări sau alte compoziții din sfera artelor vizuale .

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. Contribuţia copilului la pregătirea şi realizarea unui spectacol artistic
nu trebuie privită ca un scop în sine, ci prin prisma dorinţei de a oferi ceva spectatorilor: distracţie, înălţare
sufletească, plăcerea estetică, satisfacţie-toate acestea îmbogăţindu-le viaţa, făcând-o mai frumoasă, mai plină
de sens.

Este un succes extraordinar, o trăire minunată, când reuşeşte să trezească o emoţie în sufletul
spectatorilor. Reuşita spectacolului produce ecou în public, iar reacţia promptă a spectatorilor îi stimulează pe
copii să dea tot ce sunt în stare.

O activitate deosebit de plăcută este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală si fizică a copilului,
la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia 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.

Vizionarea în colectiv a unor spectacole de teatru este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu numai
datorită fascinaţiei pe care o exercită asupra lor, ci şi dorinţei de a se afla în grupul prietenilor şi colegilor cu
care pot să facă schimb de impresii.
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Pentru ca educaţia non-formală să-şi atingă scopul este necesar ca aceasta să îndeplinească anumite
criterii din punct de vedere calitativ precum: diversitatea metodelor folosite, implicarea în mod egal şi activ a
tuturor participanţilor, existenţa unei logistici care să permită desfăşurarea de multiple activităţi, principalul
obiectiv să fie găsirea de soluţii iar persoanele însărcinate cu formarea participanţilor să fie calificate în
domeniul respectiv.

Majoritatea   activităţilor pe care le desfășoară învățătorii sunt  cuprinse în  proiecte educaționale , în
care școli din diferite zone devin partenere și pot derula activități interesante pe temele vizate .Unele proiecte
sunt finalizate prin concursuri de creație plastică , literară stimulând elevii în participarea la astfel de competiții
.

Photovoice în cadrul proiectului Școli europene pentru ape curate

Bogdan Ghica
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău

Photovoice este o metodă de influențare și de sensibilizare a factorilor decizionali la nivel de
comunitate, este o manifestare a atitudinii, a opiniei, a valorilor, a credinţelor, a aşteptărilor. Prin photovoice,
autorii spun ce cred, ce simt şi ce ar trebui făcut în comunitatea lor. Metoda conduce la conştientizarea situaţiei
chiar de către grupul de beneficiari prin intermediul discuţiilor pe marginea fotografiilor, folosindu-se de
competențele de exprimare pe care metoda le dezvoltă.

Interesat fiind de aplicarea metodei de lucru, am folosit oportunitatea oferită de cadrul de derulare al
proiectului educațional „Școli europene pentru ape curateˮ pentru obținerea produsului final al proiectului:
expoziție photovoice „Un strop de atenție pentru un strop de apăˮ, pentru a atrage atenția opiniei publice din
localitate asupra nevoii reale de economisire a resurselor de apă și menținerea unui mediu nepoluat pe cursul
râurilor care traversează localitatea.

La finalul proiectului am întocmit fișa de evaluare, pe care o propun atenției cititorului avizat:
1. Descrierea generală a echipei
1.1. Numele şi adresa şcolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU IOAN CUZA BACĂU
Strada Oituz nr. 14, loc. Bacău, jud. Bacău, România
1.2. Vârsta elevilor care au participat la proiect
12-13 ani
1.3. Care a fost rolul dvs. ca profesor coordonator? Cum şi cine a luat deciziile și ce tip de conducere a
fost utilizată în cadrul proiectului? Care a fost rolul elevilor în proiect?
Proiectul educațional presupune identificarea unui grup țintă și dezvoltarea unui traseu în vederea împlinirii
nevoilor educaționale ale acestuia. Ca urmare, am propus grupului de elevi cu care lucrez participarea la proiect,
descriind scopul lui. Alături de părinți, ținând cont și de propunerile elevilor, am stabilit  acțiunile
corespunzătoare împlinirii obiectivelor proiectului, așa încât să beneficiem de implicarea activă a elevilor și
părinților lor (în identificarea partenerilor, stabilirea planului de activități, derularea lor). Obținerea produsului
final a fost propunerea mea, având în vedere că photovoice este o metodă nouă de lucru în nonformal, încă
necunoscută maselor, dar cu puternic impact asupra factorilor decizionali la nivel de comunitate locală.
2. Descrierea proiectului
2.1. Care a fost subiectul asupra căruia aţi lucrat?
Apa. Scop, putere, joc... Am lucrat asupra celor trei aspecte, exploatând oportunitățile oferite de părinți: vizită la
ISU Bacău, vizită la bazinul de înot al orașului, analiza ecosistemului Bistriței, realizată în cadrul unei drumeții.
Am insistat și asupra consumului eficient de apă pentru menținerea sănătății, pentru igiena corporală, pentru
igiena locuinței, asupra modalităților de economisire a resurselor de apă, asupra menținerii calității apei, la
nivelul comportamental al copiilor din grupul țintă. Am solicitat elevilor ca pe parcursul acțiunilor proiectului
să surprindă cu aparatul de fotografiat aspecte pozitive/negative legate de apă, având în vedere obținerea
produsului final al proiectului: photovoice Un strop de atenție pentru un strop de apă.
2.2. Vă rugăm să descrieţi principalele activităţi.
Vizita-drumeție la ISU Bacău (am străbătut distanța de peste 8 km dus -întors la pas, consumând 500 ml apă
plată, atingând astfel două dintre condițiile menținerii sănătății organismului) a avut ca scop instruirea elevilor
cu privire la rolul vital al apei în situațiile de urgență: incendii, inundații, secetă. Elevii s-au familiarizat cu
tehnica folosită de pompieri, au utilizat furtunul, experimentând forța apei, au primit informații despre
importanța existenței surselor de apă, despre regulile de prevenire a situațiilor de risc și comportamentul în
situații de risc Fotografiile pe care le -au făcut au fost folosite ca elemente de documentare în formularea
mesajelor verbale despre forța apei.
Vizita la Bazinul de Înot Bacău: Aflat la o distanță de 30 minute de școală, bazinul de înot a fost prezentat
elevilor de 4 dintre colegii lor care practică acest sport. Ghid a fost și antrenorul care le-a transmis informații
tehnice despre cantitatea de apă din bazin, periodicitatea schimbării ei, reguli de menținere a curățeniei apei din
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bazin, despre importanța apei în igienă și menținerea sănătății, pentru relaxare. Fotografiie rea lizate au atras
atenția asupra importanței apei ca sursă de relaxare, joc.
Analiza ecosistemului râului Bistrița a fost o a treia drumeție. Ca și în cazurile precedente, am fost însoțiți de
părinți și de frații elevilor. Aici am observat biotopul (Lacul de acumulare I, albia veche a Bistriței, Canalul
Bistriței, vântul, umiditatea și relațiile dintre ele) și biocenoza. Am admirat grupul mare de lebede și pui de
lebădă care au poposit pe malul drept, colmatat, al răului. Acțiunea a durat mai bine de 4 ore, t imp în care elevii
și-au sistematizat informațiile dobândite în timpul orelor de geografie și biologie, au făcut fotografii, au
consumat apă plată.
Atelierele de lucru au fost cadrul propice pentru  dezvoltarea inteligenței spațiale (Ce înseamnă o fotografie
bună? a fost activitatea prin care au fost informați despre calitatea fotografiei) și pentru dezvoltarea
competențelor de comunicare: cum transmitem mesajul despre apă, despre scopul ei, puterea și sursa de joc pe
care o reprezintă, așa încât să atragem atenția publicului vizitator. Tot în cadrul atelierelor de lucru am trecut
prin etapele de realizare a produsului final: alegerea creațiilor care transmit mesaje pentru membrii comunității,
comentarea lor așa încât să îi atenționeze asupra necesității menținerii nepoluate a surselor de apă și
economisirea resurselor, listarea fotografiilor comentate și realizarea expoziției photovoice prin stabilirea
ordinii fotografiilor în expoziție, realizarea afișului publicitar, transmiterea invitațiilor.
Acțiunea de stradă în cadrul căreia elevii au expus fotografiile realizate, comentate cu îndemnul de a avea Un
strop de atenție pentru un strop de apă!
2.3. Ce alţi elevi ori adulţi (din şcoală sau din afara ei) au fost implicaţi ȋn proiect? Cum au fost implicaţi?
În afara profesorilor de desen, de limbă română și de informatică, adulții implicați au fost membri ai familiilor
elevilor. Ei ne-au însoțit în timpul vizitelor și drumețiilor pe care le-am făcut. De asemenea, au ajutat la
realizarea expoziției de fotografie, contribuind fizic și financiar.
Consider că învățăturile primite au schimbat un strop din comportamentul membrilor grupului țintă. În același
timp consider că fiecare picătură își are puterea în forța valului!
2.4. Vă rugăm să identificaţi cele mai importante schimbări observate.
Elevii au înțeles că fără apă nu există viață, ca urmare ei economisesc apa, închizând robinetul în timpul perierii
dinților, în timpul săpunirii mâinilor, preferând dușul în defavoarea băilor, recomandând și altor persoane
economisirea apei. Am observat că elevii incluși în grupul țintă închid robinetele de apă pe care le văd uitate
deschise în toaletele din școală. Aspectele neplăcute de mediu de pe râul Bistrița au fost ușor sesizate de elevi și
clasificate ca negative, propunând și măsuri de înlăturare a lor: igienizarea spațiului și aplicarea de pedepse
celor care aruncă resturi în ape. Îndemnurile autorilor expoziției photovoice au fost asimilate de publicul
vizitator care a apreciat metoda.

1.5. Ce a mers bine? Unde aţi avut probleme/dificultăţi?
Implicarea emoțională, comportamentală elevilor și părinților a fost cea așteptată. Dificultatea întâmpinată a
fost de natură financiară: părinții nu și-au permis acoperirea costurilor legate de transportul elevilor în vederea
vizitării unui baraj, a unei centrale hidroelectrice. Am depășit obstacolul, organizând drumețiile către ISU
Bacău, Bazinul de Înot Bacău, râul Bistrița. Consider că obiectivul propus de instruire a elevilor cu privire la
rolul vital al apei, la scopul, puterea și jocul pe care aceasta le oferă a fost atins și prin observarea acestor
obiective ale localității. Expoziția photovoice a atins ținta propusă: elevii și-au manifestat atitudiniea, opinia,
valorile, credinţele, aşteptările cu privire la ce ar trebui făcut în comunitatea lor.
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Educaţia nonformală- oportunitate de dezvoltare profesională şi personală

Areta Ghiurțu
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”

Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Învățarea nonformală este asociată conceptului de învățare pe tot parcursul vieții, concept considerat în
Declarația de la Lisabona un element cheie al strategiei de a transforma Europa în ”cea mai competitivă și
dinamică economie din lume bazată pe cunoaștere”, ”Strategiei Europa 2020” subliniind de asemenea
importanța ”îmbunătățirii calității și eficienței educației și formării”, cu accent pe cele opt competenț cheie.

Definită încă din anii 60, învățarea nonformală arată ”importanța educației, învățării și formării care
se întâmplă în afara instituțiilor cu rol dedicat” (Tight) din nevoia corelării educației cu piața muncii și
dificultatea adaptării sistemului formal de educație la rapidele schimbări socio-economice actuale. De aici
nevoia imperioasă de învățare alternativă prin alte forme, cu adresab ilitate către toate vârstele, pe principiul
învățării pe tot parcursul vieții. Învățarea nonformală se desfășoară într-un mediu adaptat nevoilor grupului
țintă, oferind conținuturi bine organizate și nu presupune automat certificarea rezultatelor învățării, pentru
beneficiar fiind o activitate voluntară, aleasă într-un anumit context personal și profesional. Legislația din
România oferă însă celor care doresc recunoașterea competențelor dobândite prin învățare în contexte
nonformale instrumentele Youthpass și Europass care sunt declarate ”părți componenete ale portofoliului
educațional și ale portofoliului de educație permanentă.” (art.3-Metodologia de utilizare a instrumentelor
Youthpass și Europass).

În ultimii ani, din ce în ce mai multe programe naționale și europene din domeniul educației, cu
finanțare de la Consiliul Europei, Comisia Europeană, ori finanțare guvernamentală sau privată, au lansat
diverse oferte de formare profesională nonformală și învățare pe tot parcursul vieții, adresate unor grupuri țintă
la fel de variate. Cele mai cunoscute sunt programele Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Pestalozzi, sau
programele POSDRU cu finanțare europeană, ”Investește în oameni!”. Acestea constiuie o oportunitate atît
pentru cei care se află pe parcursul învățării formale cât și pentru cei care sunt deja pe piața muncii. Pentru
dascălii români aceste programe au adus un ”refresh” în sistemul nostru educațional, prin șansa de a ne deschide
spre alte sisteme de educație europene și de a ne cunoaște profes ia și din alte perspective, mai ales celor care am
fost formați în perioada în care România era un spațiu închis în Europa. Personal am beneficiat de multe astfel
de oportunități, participând la mai multe proiecte și cursuri de formare la nivel european ca re mi-au schimbat
radical perspectiva personală și profesională, aducându-mi nu doar beneficii în domeniul formării nonformale ci
și celei informale, și chiar formale. Ultimul curs la care am participat a fost în vara acestui an (14-27 iulie
2013), în Anglia, pe o temă ce abia a intrat ”pe piața” educației din România, Content and Language Integrated
Learning (învățare integrată a unei limbi străine) sau prescurtat CLIL.

Despre CLIL am aflat prima dată acum câțiva ani, când căutam pe European Training Database un curs
pentru o bursă Comenius. Am căutat pe Internet mai multe informații despre această metodă de predare dar
atunci am înțeles vag conceptul, însă acum doi ani am avut ocazia să lucrez la aplicația unui proiect eTwinning
cu tema CLIL și așa am aflat mai multe. Cum nimic nu este întâmplător, coordonatoarea proiectului nostru este
o profesoară din Italia, un apreciat formator european pe această metodă de predare integrat-bilingvă, care ne-a
împărtășit multe din cunoștințele și experiențele sale din acest domeniu. Astfel că după un an de la derularea
proiectului, dorința mea de a aprofunda metoda CLIL s -a amplificat și așa, într-o zi călduroasă de iulie, mă
aflam deja într-o sală cu aer medieval a unui elegant hotel dintr-un oraș încărcat de istorie de pe coasta de sud a
Angliei, Portsmouth, la un curs de formare Comenius de două săptămâni, intitulat ”CLIL-Practical
methodological for primary teachers”.

13 colegi de curs din mai multe țări din Europa priveam și ascultam curioși atunci când ficare dintre
noi se prezenta în fața grupului. ”I come from Romania and I am interested to found out more about CLIL
method because...” am început eu cu glasul gâtuit de emoția pe care o simți atunci când toate privirile sunt
ațintite spre tine, ești într-un loc străin, trebuie să te exprimi și să asculți într-o limbă străină...Pare greu dar
tocmai asta este ”mănușa aruncată” de acest gen de formare nonformală care face ca la sfârșitul stagiului să te
bucuri pe deplin de ”victoria duelului” ce se dă de obicei în  fiecare dintre noi între tendința de confort și dorința
de a experimenta și descoperi noi contexte de învățare.

Încă de la primele workshop-uri, intrând în rolul micului școlar, am înțeles ce plăcut se pot afla multe
informații interesante despre Sistemul Solar de exemplu, se poate juca, interacționa cu colegii, descoperi,
exprima opinii și învăța o limbă străină în același timp! Pentru că predarea prin metoda CLIL (Content and
Language Integrated Learning) înseamnă o predare-învățare interactivă, transcurriculară, distractivă, cu
integrarea unei limbi străine, care se introduce în contextul lecției prin joc, cântec, activități și experimente
practice etc, urmărind activarea și dezvoltarea celor zece competențe de învățare: vizuală, auditivă, muzicală,
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kinestezică, manipulativă, logico-matematică, lingvistică, interpersonală, intrapersonală si experimentală.
Asistența timp de o zi la lecții concrete la o clasă cu elevi de 6 -7 ani dintr-o școală britanică, m-a ajutat să-mi
creez o imagine și mai clară despre cum strategia, metodele, materialele și implicarea dascălului pot face din
școală cel mai plăcut și relaxant loc pentru elevi! Aici elevii învață mai mult prin joc, nu-i grăbește nimeni, fac
atât cât pot, își pot exprima și dezvolta aptitudinile și le sunt respectate limitele!

Pe lângă învățarea metodei CLIL, am vizitat minunatele locuri ale ținutului Hampshire, în care se află
orașul Portsmouth care a fost capitala navală a Angliei timp de secole, și în prezent fiind unul din importantele
porturi aflate la Canalul Englez. Străjuit de două construcții moderne, simboluri ale orașului, Gunwarf Quays și
Turnul Spinnaker, mândria orașului o constituie însă Portsmouth Historic Dockyard care își spune tăcut
povestea prin Muzeul Naval Regal cu o colecție de nave datate încă din Evul mediu unde se afla și Nava Amiral
Mary Rose,  apoi Catedrala Sfântul Thomas, Castelul Portchester, cel mai bine conservat fort roman din nord-
vestul Europei, vechi de aprox. 1600 ani, Muzeul D-Day („Ziua Z”) ce evocă debarcarea armatelor aliate pentru
cucerirea Normandiei din cel de-al doilea război mondial și altele. De asemenea, la numai 38 km sud de
Portsmouth se află micul sat Chawton al cunoscutei scriitoare Jane Austin, în cărțile sale personajele  colindând
chiar aceste meleaguri. În altă zi am vizitat orașul încărcat de legendă, Winchester, unde se zice că regele
Arthur își aduna cavalerii în jurul mesei rotunde, apoi Parcul Nedles din Isle of Wight și la final Londra cu
celebrele sale obiective turistice: turnul Big Ben, Palatul și Parcul Backingam, Circul Picadelli, Trafalgar
Square, Turnul și Podul Londrei, Castelul Garzii Regale și altele.

Toate aceste amintiri, experiențe și lecții de viață nu pot decât să ne facă mai fericiți, mai înțelepți și
mai deschiși  spre a cunoaște lumea în care trăim și din alte perspective și de a învăța în mai multe feluri. Astfel
de cursuri sunt cu adevărat motivante și vin chiar ca o recompensă, mai ales pentru noi, profesorii români, care
trebuie să recunoaștem că suntem frustrați și avem o scăzută stimă de sine! Ele ne oferă oportunitatea de a ne
cunoaște, autoevalua, descoperi, de a afla că nu suntem cu nimic mai prejos față de alți profesori din Elveția,
Germania, Anglia, Spania, Italia etc. și că avem și noi experiențe și cunoștințe valoroase de împărtășit. Noi,
oamenii școlii românești, ne plângem de condiția noastră, și pe bună dreptate, dar eu cred că fericirea și-o mai
face omul și singur! Această oportunitate de a beneficia de o formare pe bani europeni într -o altă țară, pentru
mine a fost bucuria de a învăța, de a mă dezvolta, cunoaște și autocunoaște, și de fiecare dată m-am întors cu
mai multă încredere în mine, mai optimistă și mai pregătită să experimentez lucruri noi. Am început anul școlar
optimistă, gata să împărtășesc și altor colegi din școală/oraș/județ experiențele, amintirile și cunostințele mele
prin articole, lecții deschise, o programă de opțional CLIL, prelegeri, spectacole, expoziții și să-mi împrospătez
strategia de predare la clasă pentru a satisface atât nevoia copiilor de a veni cu plăcere la școală, cât și cerința
părinților ca școala să-i trimită cât mai bine pregătiți acasă! Și am vrut să aflu mai multe despre metoda de
predare CLIL pentru că nu-mi place rutina, vreau să mă adaptez la schimbările din profesia mea și nu în ultimul
rând vreau ca și mie să-mi placă munca pe care o fac, ca să o pot face cât mai bine!

PS: Exemple de site-uri utile care oferă diferite programe naționale și europene de educație nonformală:
www.edu.ro, www.ec.europa.eu/education, www.anpcdefp.ro, www.euplus.org, www.council.europa.eu
www.europa.eu.int, www.coe.int

Bibliografie:
Publicație a proiectului de promovare a educației nonformale, ”N.O.N.F.O.R.M.A.L.”, coordonat de Alina
Gavriliță și Vlad Dumitrescu, implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu
A.N.P.C.D.E.F.P. – București, 2012;
”Educația nonformală și informală, realități și perspective în școala românească”, autori Octavia
Costea (coordonator), Matei Cerkez și Ligia Sarivan, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2009.
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“Pădurea, prietena mea”- proiect de parteneriat educațional inclus în Programul Internațional
“Learning About Forest”

Felicia Grigore, Școala Gimnazială “Al.I.Cuza” Bacău
Cornelia Iștoc, Școala Gimnazială “Al.I.Cuza” Bacău

Motto: “Iubește pădurea ca pe o ființă, silește-te s-o cunoști în amănunt, spre a ști cum s-o îngrijești!”
( Ion Simionescu-1938)

Date de identificare a proiectului
TITLUL PROIECTULUI: “NATURA, PRIETENA MEA”

LOCUL DESFĂȘURĂRII:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL CĂLIMANI, JUD. SUCEAVA (Centrul de Vizitare)
MUNȚII CĂLIMANI- POTECA TEMATICĂ , pe traseul 12 APOSTOLI
OCOLUL SILVIC  BACĂU– DISTRICTUL SILVIC TREBEȘ
BIBLIOTECA „SAVA ARITON”, ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AL.I.CUZA” BACĂU
DURATA  PROIECTULUI:
octombrie 2012- iunie 2013
ARGUMENT

Scopul esenţial al educaţiei ecologice la școlari este de a le forma bazele unei gândiri și
atitudini centrate pe promovarea unui mediu natural propice vieţii, de a le dezvolta spiritul de responsabilitate

faţă de natură. Prin participarea tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate, mass-media, la
realizarea acestor intenţii,copilul înţelege mai bine efectele pe care le are un comportament necorespunzător
asupra mediului.

Cu siguranţă şcolii, alături de ceilalți factori sociali, îi revine sarcina de a le forma elevilor o
atitudine conştientă şi responsabilă faţă de mediu. De aceea educaţia pentru protecţia mediului a devenit, în

multe ţări, o nouă dimensiune a curriculumului, cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de
mediu, de a-i face pe tineri să conştientizeze pericolele unei degradări accentuate a mediului.

În țara noastră, proiectarea și realizarea unor activătăți extracurriculare de către elevi alături de cadrele
didactice, părinţi şi de alţi membri ai comunităţii este o modalitate eficientă de a face  educaţie ecologică,
creându-se astfel oportunități prin care se pot rezolva o parte dintre problemele de mediu existente.

Din aceste motive am considerat necesară derularea acestui proiect, având în vedere, în principal,
conștientizarea elevilor cu privire la îndatoririle pe care le au față de natură și societate, în contextul dezvoltării
durabile.  Plecând de la ideea potrivit căreia nu poți iubi și ocroti ceea ce nu cunoști, prin realizarea acestui
proiect ne dorim ca elevii noștri să  cunoască pădurea cu tot ceea ce aceasta oferă oamenilor, să experimenteze
starea de a fi în pădure, să-și dezvolte spiritul de iniţiativă, comunicarea, să aiba loc, în timpul prezentări unor
miniproiecte, un schimb de informații și bune practici, să simtă recunoștință și respect față de pădure, ceea ce,
credem noi, le va influența pozitiv acțiunile și comportamentul în viitor.
DESCRIEREA  PROIECTULUI
SCOPUL  PROIECTULUI:
 Investigarea și descoperirea comorilor pe care pădurea le oferă omenirii
 Observarea,  investigarea  şi înţelegerea impactului activităţilor umane distructive asupra
 mediului
 Conștientizarea eleviulor despre îndatoririle pe care le au față de natură și societate, în
 contextual dezvoltării durabile

OBIECTIVE:
Experimentarea stării de bine, de confort emoțional produsă de întâlnirea cu pădurea
Informarea cu privire la componența ecosistemului –Pădurea- și la foloasele pe care acesta le
oferă oamenilor
Obținerea de informații despre flora și fauna existente în pădurile de deal și de munte, despre
activitățile umane tradiționale specifice zonelor adiacente, despre activitățile turistice și de agrement care se pot

desfășura în arii protejate
Formarea unei atitudini pro-active față de menținerea unui mediu natural cât mai curat
Promovarea unor valori democratice și a comportamentelor sănătoase pentru a trăi într -un
mediu curat;

Conștientizarea elevilor cu privire la responsabilitțtile ce le revin față de mediul în care
trăiesc;

Cunoașterea și respectarea legilor pentru  protecția mediului
GRUP ȚINTĂ:
60 de elevi de la clasa a III-a B, Școala Gimnazială “Al. I. Cuza”Bacău
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colectivul de părinți al cl.a III-a B, de la Școala Gimnazială “Al.I.Cuza” Bacău

DIAGRAMA GANTT:
Nr.
crt.

Activități Programarea în timp
octom
brie

noiem
brie

decem
brie

ianua
rie

mai iunie

1.
Prospectarea posibilităților de realizare a proiectului
(forme de organizare, tematică, participanti,
colaboratori)

x

2.
Semnarea unor  protocoale de colaborare x x

3.
Informarea elevilor cu privire la scopul și obiectivele
proiectului, stabilirea titlului proiectului și a
activităților acestuia

x

4.
Informarea părinților cu privire la derularea
proiectului

x

5.
Înscrierea în Programul LeAF-Learning About
Forest

x

6. În drumeție cu familia mea x x
7. Realizarea unui colț tematic, în sala de clasă, cu

obiectele colectate în timpul drumeției  (frunze,
fructe)

x

8.
Realizarea unor creații literare despre pădure x x x

9.
Realizarea unor creații plastice inspirate de creația
eminesciană ce are ca motiv codrul

x x

10. Realizarea unei expoziții cu compozițiile literare și
plastice inspirate de creații eminesciene

x

11. Cu copiii… în și despre Călimani x

12.
Alegerea subiectului miniproiectelor și realizarea
miniproiectelor cu tema: Comorile pădurii

x

13.
Prezentarea miniproietelor și realizarea unei expoziții
cu acestea

x

14. Realizarea și înmânarea invitațiilor pentru vizitarea
expoziției Comorile pădurii

x

REZULTATE AȘTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
REZULTATE CALITATIVE
 Atragerea mai multor elevi în proiecte de educație ecologică
 Creșterea receptivității elevilor, a părinților și a  profesorilor  cu privire la adoptatrea unor
 măsuri de protejare a pădurilor
 Dezvoltarea unor noi  parteneriate cu instituții și/sau organizații care -și propun și măsuri
 de protejare a mediului
 Realizarea la nivelul școlii a unui grup de voluntari (400 de membri) care să desfășoare
 acțiuni de ecologizare și protejare a mediului

REZULTATE CANTITATIVE
 protocoale de colaborare
 afișe pentru anunțarea expozițiilor realizate
 realizarea unui CD  al activităților derulate în cadrul proiectului, pentru fiecare participant
 diplome și adeverințe pentru participanții la proiect

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI
 brainstorming pentru alegerea titlului proiectului și stabilirea activităților
 discuții și întâlniri de lucru
 chestionare de evaluare a stării de satisfacție a elevilor
 un CD  al activităților derulate în cadrul proiectului
 publicarea unora dintre creațiile  literare sau plastic e, realizate în cadrul proiectului
 în revista școlii
 popularizarea unor activități derulate în cadrul  proiectului pe site-ul școlii

MODALTĂȚI  ȘI INDICATORI DE EVALUARE A PROIECTULUI
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EVALUARE INIȚIALĂ
 chestionare pentru elevi

EVALUARE  PERIODICĂ
 constituirea unei echipe de monitorizare a derulării activităților din proiect
 elaborarea unei fișe de monitorizare a proiectului și completarea
 periodică a acesteia
 urmărirea eventualelor disfuncționalități ivite în derularea proiectului

EVALUARE FINALĂ
 chestionare pentru elevi
 realizarea unui CD  al activităților derulate în cadrul proiectului
 publicarea unora dintre creațiile  literare sau plastic e, realizate în cadrul proiectului
 în revista școlii ( Mugur alb)
 popularizarea unor activități derulate în cadrul  proiectului pe site-ul școlii

Indicatori cantitativi: participarea la proiect a unui număr de 60 de elevi, 60 de părinți, 2
cadre didactice și 4 ingineri angajați în protecția pădurilor

CENTRUL CARPATO DANUBIAN de GEOECOLOGIE BUCUREȘTI, ROMÂNIA
Indicatori calitativi:
 participarea activă a elevilor în derularea proiectului
 creșterea receptivității elevilor, a părinților și a  profesorilor  cu privire la adoptatrea
 unor măsuri de protejare a pădurilor și materializarea prin atragerea  a cel puțin 10 colective de elevi

din școală  care să deruleze proiecte de mediu similar, în anul școlar următor
 dezvoltarea unor noi  parteneriate cu instituții și/sau organizații care-și propun și măsuri de
 protejare a mediului
 realizarea la nivelul școlii a unui grup de voluntari (400 de membri) care să desfășoare acțiuni
 de ecologizare și protejare a mediului

BUGETUL  PROIECTULUI
 Surse de finanțare:
 aplicantul
 părinții
 cadrele didactice
 Administrația Parcului Național Călimani

COSTURI ALE ACTIVITĂȚILOR  DERULATE  ÎN  PROIECT
1 top de hârtie -20 lei
CD- uri, achiziționare și inscripționare, 100 lei
cartoane A3- 60 lei
cartușe imprimantă color – 240 lei
225 lei/elev pentru deplasarea la Parcul Național Călimani, masă și cazare pe parcursul
deplasării (3 zile)

înscrierea în program, 15 euro
SUSTENABILITATEA  PROIECTULUI
Derularea proiectului “Pădurea, prietena mea” a oferit elevilor posibilitatea de a-și consolida
și aprofunda cunoștințele despre ecosistemul- Pădurea- dobândite la orele de cunoașterea mediului și științele

naturii, experimentând starea de a fi în pădure. Folosind în principal observarea, investigarea și documentarea,
ei au obținut informații despre flora și fauna existente în pădurile de deal și de munte, despre activitățile umane
tradiționale specifice zonelor adiacente, despre activitățile turistice și de agrement care se po t desfășura în arii
protejate. Coștientizând importanța covârșitoare a pădurii în viața oamenilor, din perspectivă economică, socială
și culturală, participanții la proiect au exersat norme adecvate unui comportament ecologic.

Ca urmare, ne propunem continuarea acestui proiect prin implicarea altor colective de elevi, părinți și
profesori din școala noastră și din alte școli.

MODALITĂȚI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ȘI DE DISEMINARE A  PROIECTULUI
 expoziții cu lucrările copiilor
 prezentarea CD-ului proiectului în cadrul ședințelor de cerc pedagogic, a Consiliilor
 profesorale și a ședințelor cu părinții
 popularizarea proiectului prin intermediul site-ului școlii și prin intermediul site-ului
 didactic.ro

Bibliografie:
Petrescu Daniela, Vieru Florentina, 2009, Proiectul educational: instrument de optimizare a
relației Școală-Comunitate, Editura Casei Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”, Bacău
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Activitatea didactică, între control şi libertate

Ionica Grigoraş
Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron” din Bacău

Prin educaţia formală se exercită o acţiune de control, fapt care poate induce un conflict de interese
între cei doi actanţi, elevul şi profesorul, generic vorbind. Considerăm că a conştientiza acest aspect reprezintă
un  element definitoriu al procesului de învăţământ, mai ales în ultimii ani, de când se recunoaşte, de către
observatorii calificaţi şi necalificaţi, faptul că relaţia profesor-elev s-a deteriorat substanţial, şi nu în termeni
pozitivi, tot astfel cum s-a deteriorat şi plăcerea tinerilor de a veni la şcoală, motivaţi de nevoia lor de a participa
la propria dezvolatare a personalităţii. Rezultatele nesatisfăcătoare de la examenele de finalizare a unui ciclu
şcolar, precum şi absenteismul masiv vorbesc despre faptul că se exercită o prea mare presine pe latura de
evaluare obiectivă a rezultatelor învăţării, în detrimentul educaţiei, al sprijinirii elevului pentru a se cunoaşte pe
sine, pentru a căpăta abilităţile necesare unei integrări realiste în societate. Ne propunem să analizăm, pe scurt,
problema necesităţii controlului excesiv, în relaţia dintre rigorile procesului educaţional şi nevoia de libertate a
individului, deşi termenul control ar putea să nu fie bine primit de către toată lumea, existând multe voci care
mai cred că elevul trebuie doar să se conformeze şi să ia drept foarte bună orice informaţie şi orice tip de
activitate i se propune, iar asta numai fiindcă astfel consideră adulţii. De asemenea, ne vom exprima opinia cu
privire la avantajele educaţiei nonformale, considerând că aceasta îi oferă mai multă libertate educabilului, în a-
şi manifesta personalitatea, într-un sens benefic, creativ.

Pornim acest demers, neconvenţional, prin afirmaţia că opţiunea democratică pe care o împărtăşim este
aceea a recunoaşterii şi respectării libertăţii omului, în sensul profund umanist al termenului. Dincolo de
aceasta, însă, mentalitatea adânc întipărită în substanţa umanităţii este aceea că omul trebuie integrat într-un
oarece sistem social şi supus unui proces de formare, pentru dobândirea unor cunoştinţe şi a unor competenţe pe
care adulţii le consideră ei a fi necesare pentru orientarea şcolară şi profesională, dar şi pentru succesul în viaţă.
Am spus că adulţii consideră că sunt necesare şi nu copilul însuşi, motivul unanim recunoscut fiind acela că
minorul nu are discernământ. Tocmai aici ni se pare că este una dintre problemele majore care duce la conflict,
mai devreme sau mai târziu. Nu de puţine ori, copilul resimte diferenţa dintre ceea ce se manifestă ca o pornire
nativă, ca un talent, ca o înclinaţie, şi ceea ce este nevoit să facă şi să accepte să facă la şcoală. De aceea, uneori,
acea înclinaţie nativă se descoperă prea târziu şi nu se poate dezvolta plenar în mediul şcolar, ci, mai ales, în
mediul extraşcolar. Accentuăm acum asupra dezamăgirii trăite de un copil care ar da randament maxim într-un
domeniu care îi place şi neputinţa lui de a se dezvolta în acel domeniu. Considerăm că acest lucru se întâmplă
din cauza tendinţei de uniformizare pe care sistemul de învăţământ o impune.

Ne situăm pe poziţia celor care cred că, în ciuda declaraţiilor de intenţie şi a unor încercări firave,
sistemul naţional de educaţie nu oferă oportunităţi creative pentru a-l ajuta pe fiecare copil să-şi deschidă
perspectiva cunoaşterii propriei personalităţi şi să-şi perfecţioneze înclinaţiile naturale. Într-un asemenea
context, dorim să atragem atenţia asupra faptului că ne uităm către vârfuri, către şcolile de elită, dar uităm că
mulţi, prea mulţi copii nu au mijloacele primare de educaţie, plecând de la situaţia materială precară, la şcolile
insalubre în care învaţă, la problemele conflictuale cărora au să le facă faţă în momentul în care intră într-un
mediu social specific, mediu care nu le oferă protecţie maximă etc.

Pe de altă parte, afirmaţia mea ar putea fi contrazisă de numărul suficient de mare de elevi care au dat
rezultate excepţionale, fie prin câştigarea unor concursuri la nivel naţional şi, mai ales, internaţional, fie prin
notele extrem de mari obţinute la finalizarea studiilor. Consider că acestea sunt false argumente, fiindcă, în
asemenea cazuri, nu şcoala este cea care a contribuit decisiv la rezultatele lor excepţionale, ci talentul lor este
aşa de mare, încât s-a manifestat puternic, exploziv, şcoala bucurându-se prea mult de rezultatele unui asemenea
elev, punându-şi, cu aroganţă, zicem noi, în dreptul ei meritele unor copii atât de talentaţi, încât nu mai pot fi
ignoraţi. Pentru asemenea tineri, şcoala devine un sprijin şi nu un formator. În general, se ştie că asemenea copii
se antrenează în mod particular, pe cheltuiala unor părinţi responsabili, iar profesorii lor nu fac decât să cizeleze
tehnicile de lucru, astfel încât copilul să-şi însuşească elementele teoretice şi practice cerute de norme, de
regulamente şi de baremele de evaluare prestabilite. Altfel spus, ne-am întrebat întotdeauna ce anume ar putea
să înveţe în şcoală un copil de tipul Rembrandt, Mozart, Einstein etc., care pot realiza ceea ce nimeni până la ei
nu a realizat. În acest context, din punctul nostru de vedere, şcoala îşi atribuie merite prea multe, exagerându-şi
contribuţia.

Ceea ce vrem să mai afirmăm este faptul că învăţământul de masă tinde să aducă toţi indivizii la
aceleaşi standarde, impuse, pentru buna funcţionare a sistemului, obligând toţi copiii să “înveţe” anumite lucruri
pe care nu le vor folosi niciodată în viaţă. Pentru a ne susţine această idee, invocăm propria experienţă, dar şi
opinia generală, formulată, adesea, în contexte informale. De altfel, nu avem nevoie de studii, ştiinţific
fundamentate, pentru a constata acest lucru. Şi atunci, ne întrebăm, de ce anume un om este supus unui program
istovitor şi cheltuitor de energie creativă pentru a-şi însuşi cunoştinţe pe care nu le va folosi? Dacă sistemul de
educaţie ar fi suficient de flexibil, copilul ar putea să-şi aleagă disciplinele la care nu ar mai simţi că pierde
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timpul, adică anii frumoşi ai tinereţii, nevoit să se supună unui sistem pe care adulţii îl consideră a fi necesar şi
nu fiecare dintre ei. Acesta se numeşte control şi acest control înăbuşă firescul devenirii fiinţei umane.

În contextul celor afirmate anterior, specialiştii, ca actorii implicaţi în educaţie, au conştientizat, în
ultimii ani, importanţa educaţiei nonformale, adică aceea care permite ieşirea din zona de rigiditate a
curriculumului, pentru a răspunde mai bine nevoilor de cunoaştere ale elevilor, curiozităţii lor, dorinţei de a
utiliza altfel resursele interioare, mai ales expansiunea creativităţii. Există numeroase modalităţi de educaţie
nonformală, pe care şi noi le-am aplicat, putând să spunem, după destui ani, care sunt avantajele:

 eliminarea factorului de stres pe care îl dă lecţia în sala de clasă, mai ales prin permanenta
presiune a evaluării;

 valorificarea talentelor ascunse ale elevilor;
 dezvoltarea spiritului antreprenerorial, în sensul că se remarcă iniţiativa personală şi spiritul

de organizator, de planificator al unui proiect care adună mai mulţi tineri în jurul unei teme ce
are mai puţină legătură cu ceea ce oferă conţinuturile învăţământului;

 dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu ceilalţi din grup, elevii fiind puşi în situaţii concrete
comunicaţionale, pentru a proiecta, a corecta, a contribui, prin soluţii originale, la derularea
unor secvenţe din programul propus;

 dezvoltarea abilităţilor practice, prin mânuirea unor echipamente, prin confecţionarea unor
materiale demonstrative, prin proiectarea designului vestimentar necesar reprezentaţiilor, prin
amenajarea cadrului desfăşurării activităţilor nonformale etc.

 utilizarea tehnologiilor informaţionale într-un mod creativ, prin realizarea unor prezentări
deosebite, prin mixarea informaţiilor din diverse domenii, dar centrate pe o temă abordată în
cadrul unui proiect derulat;

 eliminarea plictiselii pe care o generează, uneori, spaţiul de lucru specific clasei de elevi, din
cauza nevoii de a sta “cuminte” în bancă şi de a participa în mod discret la oră, pentru a nu
deranja demersul didactic;

 implicarea părinţilor în activitatea şcolii, prin participarea acestora la activităţi, prin
cunoaşterea potenţialului creativ al propriului copil, potenţial pe care, fie nu-l cunoşteau
deloc, fie îl ignorau, considerand că cel mai bine pentru elev este să înveţe materia
obligatorie, singurul obiectiv al unora fiind doar promovarea unui examen şi nu dezvoltarea şi
formarea pentru viaţă;

 relaxarea relaţiei dintre profesori şi elevi, aceştia cunoscandu-se şi comunicand cu totul altfel
decât la clasă;

 reducerea distanţei dintre bănci şi catedră, ceea ce-l face pe tânăr să pună întrebări incomode,
să-şi manifeste curiozitatea specifică vârstei, să experimenteze situaţii de comunicare şi de
lucru în echipă, astfel încât gradul de satisfacţie individuală este cu mult mai mare în cazul
educaţiei nonformale decât în cel al educaţiei formale;

 cunoaşterea comunităţii locale, prin colaborarea cu diverse instituţii de cultură şi nu numai.
Avem suficientă experienţă în realizarea unor proiecte educaţionale, astfel încât să putem afirma că

educaţia nonformală oferă o soluţie mult mai bună pentru realizarea educaţiei tinerilor şi nu doar a instruirii,
deoarece considerăm că rolul şcolii este acela de a educa şi nu de a controla viaţa individului, adică de a-l face
să gândească aşa cum dorim noi, adulţii, sau aşa cum se impune prin conţinuturile programelor şcolare. Dintre
proiectele noastre, cele care au avut cel mai mare succes la elevi, enumerăm: “Citeşte o carte!”; “Citeşte şi scrie
mai departe!”; “Jurnalul de lectură”; “Ca să fii om întreg, atâtea îţi sunt necesare…”; “Ţara de dincolo de veac”;
“Copiii Soarelui”;  “Armonia Universului”; “Civilizaţie şi cultură băcăuană” etc.

Cercul literar din cadrul colegiului nostru a mobilizat resursele interioare ale tinerilor, prin
desfăşurarea unor adevărate evenimente culturale, apreciate de către toţi elevii şi de către cadrele didactice.
Formele de activităţi au fost cât se poate de diverse: concursuri de eseuri, ore de lectură şi de lucru cu
dicţionarele, în biblioteca şcolii “V. Alecsandri”; concursuri de recitări; dramatizări; expoziţii de caligrame, ex
libris, ilustraţii pentru diverse opere literare; mese rotunde; organizarea unor dezbateri; întâlnirea cu
personalităţi ale vieţii culturale; prezentări de carte; expoziţii de obiecte tradiţionale româneşti şi de obiecte de
colecţie; concursuri de caligrafie şi de ortografie; vizite la muzeele din oraş; vizionarea unor spectacole diverse;
participarea la concursuri naţionale şi la simpozioane. Unul dintre lucrurile cele mai frumoase pe care le-am
făcut a fost editarea anuală a revistei “Orizont”, cea care dă măsura bucuriei noastre de a lucra, cu elevii, într-un
cadru nonformal. O altă realizarea a noastră o constituie constanţa unei echipe transdisciplinare, alcătuită din
cadre didactice din şcoală, astfel încât activităţile au căpătat un format deosebit de interesant, prin întâlnirea sub
semnul aceleeaşi teme, dar abordate din perspectiva unor domenii aparent incompatibile. De asemenea, echipa
noastră a încheiat parteneriate cu mai multe instituţii, printre cele tradiţionale, de-acum, fiind Complexul
Muzeal Judeţean “Ion Borcea” şi Asociaţia Veteranilor de Război – Filiala Bacău.

Pentru a deprinde şi mai bine competenţe didactice în educaţia nonformală, am participat cu plăcere la
cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice, iar acestea ne-au întărit ideea că nu e nevoie să exercităm un
control atât de mare în activitatea noastră, forţând elevul să se supună necondiţionat unui demers didactic ce
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pare a avea un singur scop, şi anume rezultate cât mai bune la bacalaureat. Această presiune a rezultatelor
împiedică adevăratul scop al şcolii. De aceea, metodele didactice, tipurile de activităţi trebuie să fie
diversificate, profesorul trebuie să găsească metode de a-l face pe elev să vină cu plăcere la şcoală şi să fie un
sprijinitor al acestuia, în parcurgerea traseului educaţional. Cursurile de perfecţionare ne-au ajutat să
conştientizăm rolul deosebit pe care îl avem noi, ca dascăli, de a fi un partener al elevului şi nu un torţionar sau
un negustor.

Dincolo de entuziasmul pe care îl manifestăm, ca educatori, în acceptarea priorităţii educaţiei
nonformale ca un mijloc educativ ce asigură un grad mult mai mare de libertate individuală, ne exprimăm
indignarea cu privire la faptul că asemenea activităţi, care necesită resurse financiare consistente, nu au
susţinere, prin sistemul bugetar, decât dacă sunt cuprinse în calendarul activităţilor extraşcolare regionale sau
naţionale, iar “în rest”, cadrele didactice sunt nevoite, de cele mai multe ori, să scoată bani din propriul buzunar.
De aceea, uneori, ne limităm elanul şi  ne gândim de două ori înainte de a pune la cale un demers de această
natură.

Educaţie, formare, cultură în învăţământul primar- la graniţa dintre formal şi nonformal

Grosu Viorica
Școala Gimnazială Nr. 10 Bacău

Motto:
“ Nu țineți copiii numai la carte, ci schimbați-le des ocupația.

Jucați-vă cu ei, căci între copii
trebuie să fii și tu copil.

Nu vărsați veninul amărăciunii voastre în sufletul copiilor, că -i păcat.”
Ion Creangă

În abordarea acestui articol pornim de la faptul că activităţile extracurriculare vizează de regulă acele
activităţi cu rol complementar orelor clasice de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi
vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective
de interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe
sportive, pot fi activităţi legate de un ziar sau post de radio al şcolii, activităţi legate de protecţia mediului, sau
chiar activităţi legate de consilii ale elevilor.

În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizită într-un atelier de creaţie, un
muzeu, un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură, o expoziţie, serbare şcolară etc. este necesar să
antrenăm trei factori: şcoala, familia, comunitatea locală. Acest tip de activitate îi antrenează pe elevi în
activitatea de învăţare, îi apropie de şcoală, îi determină să o îndrăgească. Chiar ei propun, cer, aşteaptă şi se
implică în realizarea acestui tip de activitate.Activităţile extraşcolare oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea
imaginaţiei, lărgesc orizontul cunoaşterii şi reprezintă inepuizabile surse de întrebări. Din experiență, pot afirma
faptul că ele contribuie în același timp la apropierea dintre copii, la solidaritate, prin natura lor îi fac pe aceştia
să colaboreze, să-şi împartă sarcinile, să depună muncă voluntară. Toate acestea au rezultate educative numai
dacă sunt bine organizate şi duc la succese vădite. Aceste activităţi extraşcolare vizează în principal extinderea
culturii generale şi de specialitate a elevilor, promovarea spiritului competiţional şi a performanţei înalte,
educarea morală şi civică a elevilor, colaborarea cu comunitatea şi cu elevi din alte şcoli, precum şi
alteobiective conforme cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ.

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi,
elevii se autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi,posibilităţi deosebite să-şi cunoască
elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea.

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă, trebuie promovat
modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor. Elevii trebuie să fie îndrumaţi să
dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a
descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de
toate, este însă important ca profesorul să fie creativ. Astfel activităţile extraşcolare oferă satisfacţie
suplimentară atât elevilor, cât şi comunităţii locale. Prin intermediul acestora se realizează o apropiere între
instituţia şcolii si celelalte instituţii . Astfel de activităţi sunt desfășurate de majoritatea profesorilor la clasă şi se
constată că acestea au îmbogăţit cunoştintele elevilor şi au încurajat exprimarea liberă a acestora, cei mai timizi
dintre ei au reuşit să capete mai mult curaj în forţele proprii şi au putut să-şi pună mai bine în valoare diverse
aptiduni.

Cadrul didactic are datoria morală și profesională de a suplini, completa sau continua o acțiune
formativă asupra elevului care să-i construiască acestuia calea optimă de urmat spre o evoluție pozitivă.
Profesorul trebuie să fie calm, iubitor și disponibil pentru a-i învăța pe elevi despre valoarea fiecăruia dintre ei,
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ajutându-i să-și formeze o imagine pozitivă de sine. In stransă legatură cu aceasta, se află stima de sine, care se
referă la modul în care ne autoevaluăm, la cât de buni ne considerăm în raport cu alții. Stima de sine pozitivă,
definită ca sentiment de autoapreciere și încredere in forțele proprii se transmite printr-un comportament
afectuos al cadrului didactic, care trebuie să accepte necondiționat atitudinea copilului. Activităţile extraşcolare
ocazionale se stabilesc şi se organizează astfel: se propun de diriginţi, psihologul şcolar, şefi de catedre, cadre
didactice - inclusiv la iniţiativa justificată a elevilor şi/sau a părinţilor. Acestea se analizează şi se aprobă de
director. Se organizează în întregime sub răspunderea şi prin grija iniţiatorului și sub monitorizarea şefului
comisiei diriginţilor/directorilor. Cadrul didactic nu trebuie să fie doar purtător de informații, ci și un bun
ascultător și sfătuitor, să-i determine pe elevi să vină la școală cu bucurie, să le capteze mereu atenția. Între
profesor și elev trebuie să existe o relație de comunicare, pentru a seputea realiza o bună instruire. Această
relație presupune cunoașterea de către profesor a informațiilor, noțiunilor, pe care elevul le posedă pentru a se
putea desfășura o activitate ușoară și eficientă. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv -educative să primeze,
să fie prezentate în mod echilibrat cu 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, să îşi valorifice diverse aptitudini, căpătând astfel o mai mare
încredere în forţele proprii.

Activităţile extraşcolare pe care pe care le oferim copiilor noştri au un rol important în creşterea si
dezvoltarea lor. Aceste preocupări suplimentare ofera copilului posibilitatea de a se mişca, de a interacţiona, de
a se relaxa, de a se exprima liber si de a descoperi, experimenta.

Activitaţile extraşcolare desfaşurate în şcoala sunt din cele mai diverse si vor fi organizate in funcţie de
tema fiecărei luni:

Excursii si vizite

 Serbări şcolare

 Vizionări şi spectacole
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 Sărbatorirea unor evenimente şi zile speciale,

 Invitaţi speciali

 Organizarea unor târguri,
 Tabere pentru copii.

Scopul acestor activităţi este de a antrena copilul în activităţi diverse, de a conceptualiza activităţile şi
informaţiile primite în şcoala, de a oferi copilului posibilitatea de a experimenta, de a cunoaşte lumea din jurul
lui.

Bibliografie:
Cerghit,I – Metode de învăţământ – Bucureşti, EDP, 1976
Nicola,I – Pedagogia şcolară – Bucureşti, EDP, 1980
Piaget,J. Inhelder,B – Psihologia copilului – Bucureşti, EDP, 1968
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Matematica și cotidianul
Gurin Ion,

Colegiul Național Pedagogic „ Ștefan cel Mare” Bacău

Contextul social în care ne aflăm presupune schimbarea mentalităţii în ceea ce priveşte metodica
predării disciplinelor din Curriculumul Naţional. Reforma învăţământului, începută în anii ’90, a conturat
necesitatea trecerii de la modelul educaţional al societăţii industriale la un model transdisciplinar  care pune
accent pe modern și care solicită adaptabilitate multiplă, creativitate şi aplicabilitate. Astfel, accentul trece de la
acumularea cantitativă de informaţii la formarea de capacităţi practice.

Conform noilor tendinţe şcoala oferă acum condiţii favorabile dobândirii unor capacităţi
transdisciplinare, atingând coordonate cognitive, afective şi sociale:

CAPACITĂŢI TRANSDICIPLINARE
Cognitive şi lingvistice Echilibru afectiv şi

personal Relaţionare Acţiune şi inserţie socială

În aceste condiţii putem afirma că avem la dispoziţie un curriculum deschis, flexibil şi dinamic pentru
a oferi posibilitatea realizării scopului educaţional.

Acţiunea didactică, proiectată şi oferită de cadrul didactic, este, de cele mai multe ori, rezultatul
formării iniţiale şi a procesului de formare continuă pe care l-a parcurs. Aici mai intervine şi propria percepţie a
cadrului didactic după experienţa profesională dobândită. Studiile, dar şi practica cotidiană, au demonstrat că,
alături de  un curriculum oficial, îmbinat cu cel predat de cadrul didactic şi mai ales curriculumul învăţat de
elev, se dezvoltă şi un curriculum ascuns. Acest tip de curriculum adună şi experienţe care nu sunt învăţate de
elevi, dar care au un rol important asupra formării lor (climat psihosocial, relaţii interpersonale, practici
educaţionale, mesaje). Există şi un curriculum evaluat care nu reuşeşte să măsoare realist efectele educaţionale
aşteptate. În aceste condiţii apare efectul de backwash când cadrul didactic se îndepărtează de ceea ce a
proiectat, predă doar ceea ce crede el că este important pentru elevii săi, iar elevii învaţă doar atât cât să facă
faţă unor evaluări curente. Acţiunea de minimalizare a acestui proces de backwash constă în proiectarea unui
curriculum de calitate, realizarea unor activităţi de învăţare eficiente, alegerea unui sistem de evaluare care să
măsoare capacităţi transdisciplinare.

Astfel, abordarea matematicii trebuie să reprezinte un demers care să interacționeze cu mediul apropiat
elevului și experiența sa personală.

Ne naștem într-o zi anume a săptămânii, data fiind un număr din intervalul [1,31],       într-una din
cele 12 luni ale unui an.  Acest fapt ne influențează, confirmă știința astrologiei, toată matematica vieții. Drept
cadou primim un cod numeric personal format din 13 cifre. Dacă acesta începe cu cifra 1 sau 5 înseamnă că te
bucuri de  avantajele statutului de bărbat,  iar dacă începe cu cifra 2 sau 6 de avantajele unui statut feminin. Mai
târziu, adică peste 14 ani,  primim și o carte de identitate, cu o serie și un număr de șase cifre (de ordinul sutelor
de mii). După aceasta așteptăm nerăbdători încă 22 ani ca să sărbătorim intrarea în lumea adulților, √324 ani
oferindu-ne o parte din libertatea visată. În fiecare an, conform algoritmului de trecere al timpului, adunăm câte
un an la cei pe care îi avem. La început suntem nerăbdători să efectuăm adunări, până la un moment dat, când
am dori să calculăm scăderi, dar nu putem. Cu o excepție, în acest caz, nu putem tinde spre +∞.

Întotdeauna locuim pe o stradă anume, la numărul de forma , , , posibil   într-un imobil la
etajul VIII, în apartamentul care are ușa roșie, pe care este înscris cu cifre aurii un număr impar  de forma± 1. Cel mai bine resimțim acest lucru când numărăm etajele urcând scările pentru că liftul este blocat.

Pentru întemeierea unei familii de tip tradițional trebuie un număr par (cu soț) de membri, ulterior
combinația fiind de 2 + n, n fiind număr natural ≥ 0.

Multe acțiuni cotidiene ne testează, voluntar sau nu, capacități și deprinderi de calcul matematic.
Conștienți sau nu de implicațiile matematicii în cotidian, verificăm bonul de casă în urma efectuării
cumpărăturilor, calculăm suprafața în m2 a podelei,  în vederea parchetării, a pereților pentru cumpărarea
numărului necesar de litri de var, rugăm lucrătorul în construcții să dea formă geometrică elementelor de rigips
din tavan.

Mai mereu ne gândim la bugetul familiei și remarcăm că sunt prea multe adunări în ceea ce privește
cheltuielile, acesta fiind, de cele mai multe ori, deficitar. Când acesta este excedentar, programăm un concediu
la câteva sute de km depărtare.

Un om organizat își planifică judicios timpul (pe luni, săptămâni, zile, ore) și toți folosim ceasul
pentru a ne încadra în anumite intervale ale acestuia și să nu uităm că niciodată
nu suntem bine-dispuși să muncim la serviciu mai mult de 8 ore, fiind foarte atenți cu cheltuirea timpului
nostru.

Matematica s-a bucurat mai mult de asentimentele celor care au intrat în contact cu ea pentru că nu
înțelegem că tot ce este în jurul nostru e matematică sau rezultat al matematicii sau poate fi privit, pur și simplu,
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matematic. Corelarea teoriei cu practica, în contexte izolate din viața de zi cu zi, ar reuși să ridice gradul de
atractivitate către această disciplină.

Dar dacă noi putem reprezenta, oarecum, o cauză pierdută, ar trebui să acordăm atenția cuvenită
semenilor noștri, aflați la început de drum, și să încercăm să le arătăm matematica, acolo unde există, adică
lângă noi.

Ce poate face un copil cu matematica? Noțiunile de timp îl vor ajuta să își gestioneze eficace aceste
resurse, putând controla desfășurarea activităților pe care le desfășoară (joacă, odihnă, lectură, plimbare cu
prietenii). Atunci când comandăm pizza la domiciliu, de cele mai multe ori, aceasta  ajunge mult mai târziu
decât timpul estimat, iar datorită  sensibilității sistemului nervos (datorită nervilor)  sau  pur și simplu datorită
stării de foame, nu putem preda noțiunea de fracție. Tu vei mânca 2 8 din pizza pentru că ești mic, fratele tău1 8 că este mai mic, tata 4 8 că este cel mai voinic, mama nu mănâncă, restul îi rămâne lui Azorel.

Pus în situația de a-și cumpăra, la un moment dat, n obiecte, i-am putea explica regula de 3 simplă (fără
verbalizare), întrebându-l cât crede că ar da pentru cinci bucăți de același fel și, totodată,  l-am putea provoca să
facă și o estimare. Seara, de obicei, vremea este prezentată de un personaj care poate ridica temperatura camerei
cu cel puțin un grad. Dacă am mobiliza copilul să înregistreze temperaturile într-un organizator, într-o anumită
perioadă de timp, acesta va corela mai ușor numărul de grade cu frigul sau căldura de afară. Putem aborda și
noțiunea de mărimi direct/invers proporționale întrebând, pur și simplu,  copilul: Dragul meu, dacă mama vine
mai repede înaintea ta la grădiniță, vei pleca mai târziu?

Putem să îl obișnuim să folosească mijloace de măsură neconvenționale pentru a efectua diferite
măsurători: pasul pentru distanțe, paharul pentru capacitatea vaselor, corpuri pentru cântărirea maselor. Îi putem
problematiza diverse contexte, relevant fiind să îi arătăm ce poate face cu noțiunile de matematică. Acasă,
înlocuirea noțiunilor și elementelor abstracte cu obiec te din mediul familiar este facilă. Cu ajutorul matematicii
poate înțelege modelele din lumea înconjurătoare și poate face predicții bazându-se pe ele. La fel de important
ar fi ca toate aceste provocări să fie făcute într-un mod cât mai natural, astfel încât el să nu fie agasat.

Din prezentarea tuturor informaţiilor detaliate mai sus se observă că la baza studierii  matematicii stă
un curriculum bine organizat care conduce la formare de capacităţi, atitudini, deprinderi şi priceperi, implicând
o direcție concretă de abordare a didacticii acestei discipline.

Proiect educaţional
Categoria în care se integrează proiectul:

socializare /comunicare – parteneriat şcoală – familie - comunitate

O  carte de la copii pentru copii

Mariana Gunea
ORGANIZATOR
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRON COSTIN’’ BACĂU

COORDONATORI:
înv.  MARIANA GUNEA
prof. înv. primar IOANA DRĂGHICI

DATE GENERALE DESPRE ORGANIZATOR

Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin’’ din Bacău este organizatoarea Proiectului ,,O carte de la copii
pentru copii’’ şi reprezintă locul de coordonare (headquartes) al acestuia pe toată durata derulării sale (aprilie-
iunie 2013).

Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin’’ a fost înfiinţată în septembrie 1970, iar identitatea pe care şi-a
conturat-o este rezultatul unui parteneriat între cadre  didactice, elevi şi părinţi.
Adresa: Strada Miron Costin, nr. 64, Bacău, judeţul Bacău.
Telefon- Fax: 0234.510983
E- mail: mironcostinbacau@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/Miron.Costin.Scoala.Bacau
Managerii proiectului: înv. Mariana Gunea şi prof. Ioana  Drăghici.

DATE GENERALE DESPRE PROIECT
Proiectul ,,O carte de la copii pentru copii’’ şi-a propus să valorifice parteneriatul dintre Şcoala

Gimnazială ,,Miron Costin’’, Biblioteca ,,Nicolae Labiş’’ şi părinţii instituţiei de învăţământ amintită.
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Ideea s-a născut în timpul programului Să ştii mai multe, să fii mai bun!, în urma vizitei făcută alături de elevii
clasei I D la biblioteca şcolii, Biblioteca ,,Nicolae Labiş’’. Proiectul vizează principala problemă cu care se
confruntă bibliotecile şcolare în ultimii ani: lipsa fondurilor destinate achiziţiei de carte şcolară pentru dotarea
bibliotecilor sistemului de învăţământ preuniversitar.
Derularea proiectului propus conţine trei faze:

Faza I: se desfăşoară la nivelul  şcolii implicate în perioada 20 aprilie – 15 mai . Este o perioadă de
informare a cadrelor didactice şi a elevilor cu privire la acest proiect, dar şi una de documentare. Se vor culege
date şi informaţii despre nevoile elevilor în legătură cu proiectul.
Pe 23 aprilie, de Ziua Bibliotecarului, Asociaţia Bibliotecarilor din România relansează anul acesta  Noaptea
Bibliotecilor Româneşti. Dublu eveniment, coordonat de prof. bibl. Ligia- Dana Grosu,  a fost ales ca moment
al lansării proiectului ,,O carte de la copii pentru copii’’.

Faza a II-a:  are loc în perioada 16 mai- 28 mai. Este o perioadă de colectare a donaţiilor făcute de
elevii implicaţi (elevi din clasele pregătitoare A, B, C, D , E şi elevii claselor întâi A, B, C, D). Aceste donaţii se
vor înregistra la biblioteca şcolii pe baza unui proces verbal, fără act însoţitor.

Faza a III-a: se desfăşoară pe data de 29 mai şi va fi momentul finalizării proiectului propus. Va avea
loc o acţiune cultural - artistică în parteneriat cu prof. bibl. Ligia- Dana Grosu.
GRUP ŢINTĂ

Proiectul se adresează unui grup ţintă primar format din aprox. 200 de elevi ai Şcolii Gimnaziale
,,Miron Costi’’, de vârstă apropiată (elevi ai claselor pregătitoare şi ale claselor întâi). Elevii din grupul ţintă
primar vor fi viitori cititori ai Bibliotecii ,,Nicolae Labiş’’, cărora biblioteca doreşte să le ofere un fond de carte
adecvat vârstei.

Grupul ţintă secundar va fi format de elevi ai şcolii, deja împăţimiţi de lectură, dar şi voluntarii,părinţii
copiilor din grupul ţintă primar.

Proiectul se adresează şi celor 10 cadre didactice, învăţători şi profesori, care îndrumă elevii în
realizarea acţiunilor.
ARGUMENT

Nevoia unor parteneriate inovatoare între şcoală, elevi şi părinţi a devenit acută într-o societate
marcată de contradicţiile evoluţiei.  Azi spaţiul electronic este  foarte ofertant,dar  şi amăgitor pentru cei mari,
în egală măsură,  şi pentru cei mici.

Cartea electronică se face din ce în ce mai simţită în viaţa noastră, dar să nu uităm că în acest proiect
grupul ţintă primar este format   din elevi de vârstă mică. Ei sunt investiţia societăţii pentru viitor, sunt actorii
activi ai unei paradigmei pedagogice care pledează pentru învăţarea cu sens. Cartea tipărită trebuie să rămână
o prezenţă în viaţa elevilor de azi şi în cea a adultului de mâine.

În instituţia  noastră de învăţământ parteneriatele şcoală bibliotecă părinţii s-au dovedit a fi
funcţionabile.  Această realitatea ne-a motivat în propunerea acestui proiect, în care  lansăm apelul ca elevii să
nu fie lăsaţi pradă calculatorului.

Prin acest proiect dorim să arătăm că atunci când profesorii, bibliotecarii şi părinţii colaborează,
elevii ating niveluri superioare de cultură generală, lectură, învăţare, rezolvare a problemelor şi abilităţi
privind tehnologia informaţională şi de comunicare.
SCOPUL

Proiectul ,,O carte de la copii pentru copii’’ propune implicarea partenerilor în activităţi individuale
şi de grup, dar accentul cade pe dubla educare: a copiilor şi a părinţilor, fără a se uita de imperativele
societăţii.

Scopul proiectului vizează:
 promovarea bibliotecii şcolare şi a bibliotecarului, cadru didactic auxiliar.
 îmbogăţirea fondului de carte prin donaţie sau sponsorizări.

Proiectul aduce în atenţia părinţilor nevoia educării copiilor prin intermediul cărţii tipărite, mai ales,
prin intermediul textului literar, definit ca mijloc de cunoaştere, şi problemele cu care se confruntă bibliotecile
.
OBIECTIVE:
OBIECTIVUL GENERAL

Stabilirea obiectivului general al proiectului ,,O carte de la copii pentru copii’’ a fost motivată de faptul
că şcoala , implicit biblioteca şcolară, a rămas în continuare principala cale de reuşită în viaţă.

Studiile arată că principalele modificări apărute ca urmare a frecventării de către elevi a unei biblioteci
şcolare bine dotate sunt vizibile la nivelul motivaţiei pentru învăţare şi a capacităţii de comunicare.

Astfel, obiectivul general propus este cel de informare şi sensibilizare a părinţilor, parteneri în
demersul educării elevilor, cu privire la problemele cu care se confruntă biblioteca şcolară.
OBIECTIVE SPECIFICE
 atragerea în sfera bibliotecilor şcolare a unui număr cât mai mare de utilizatori (în special, elevii de

vârstă mică).
 formarea şi menţinere la copii a deprinderii de a citi şi studia.
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 crearea deprinderii de utilizare a bibliotecii de-a lungul întregii lor vieţi.
 folosirea creativă a informaţiei pentru cunoaştere, imaginaţie şi divertisment prin oferirea de activităţi

atractive.
 organizarea unor activităţi care încurajează conţtiinţa culturală şi socială a copiilor, dar şi afectivitatea,

comunicarea, colaborarea şi spiritul de echipă.
 conştientizarea ideii că libertatea intelectuală şi accesul la informaţie asigură un statut eficient şi

responsabil al cetăţeanului.
 popularizarea activităţilor de bibliotecă pentru a fi cunoscute în comunitatea locală.

PLANUL DE LUCRU (ACTIVITĂŢI PROPUSE)
DOCUMENTAREA

Vor fi informaţi elevii şi cadrele didactice cu privire la proiect şi se vor culege date şi informaţii despre
nevoile elevilor în legătură cu proiectul propus.

Se va cere opinia tuturor celor implicaţi în proiect: parteneri, colaboratori şi voluntari.
Se vor concluzii privind necesitatea şi oportunitatea proiectului, precum şi modul de derulare a

acestuia.
Termen: 8 – 21 aprilie 2013
ÎNTOCMIREA PROPUNERII DE PROIECT ŞCOLAR
şi înaintarea lui spre analiza conducerii şcolii şi instituţiei implicate, spre aprobarea Inspectoratului Şcolar al
Judeţului Bacău.
Termen: 22 aprilie 2013
PROMOVAREA PROIECTULUI

Se va realiza trimite şcolii şi instituţiilor partenere afişul de promovare.
Afişul va cuprinde următoarele informaţii: iniţiatorii, organizatorii, denumirea activităţii, parteneri.
Proiectul va fi lansat la Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin’’ cu participarea echipei manageriale şi a

partenerilor, a sponsorilor, a voluntarilor şi a reprezentanţilor mass-mediei băcăuane.
Termen: 23 aprilie – 29 mai 2013

Activitatile extracurriculare si rolul lor în educaţia copiilor

Guraliuc Lucica
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”,Bacău

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi.Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.Atunci să-i învăţăm să se adapteze.
(,,Maria Montessori – Descoperirea copilului”)

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.

În cadrul acţiunilor turistice, copiii îşi pot forma afecţiunea faţă de natură, faţă de om şi realizările sale.
Aceştia sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze
în acest sens. În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi
sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activiţăţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le culeg sunt
folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice,
case memoriale constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale
ţării. Vizionarea unor filme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv specifice vârstei lor, poate constitui
de asemenea o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni
interesante. 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 psiho-intelectual , 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.
Numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. După o binecunoscută clasificare
UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două
aspecte principale: educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin
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situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia nonformală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul
unor organizaţii cu caracter educativ

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având
un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat
dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre
acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale,
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei,
fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se
desfăşoară într-un cadru nonformal, 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.

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. Gândirea creativă şi
învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă

Trebuie promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.
Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de
ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a
critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ,pentru că numai aşa
poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea,
imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.

Consider că şcoala trebuie să acorde atenţie timpului liber al copiilor. Ne revine obligaţia de a organiza
activităţi extracurriculare de calitate, care să-i implice activ pe copii, să-i provoace la căutări, cugetări, alegeri,
acţiuni. Este important ca aceste activităţi să acopere cât mai multe domenii, cât mai variate şi să răspundă
intereselor copiilor, să ducă la dezvoltarea personalităţii lor sub toate aspectele.

Bibliografie :
Ministerul Educaţei şi Cercetării, Institutul de Ştiinte ale Educaţiei Revista Învăţământului primar, 3-4/2006,
IONESCU, M.; CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
- LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul primar, Editura S.C. Omfal, Bucureşti, 2007
V. DUTU, G. SERBAN, M. CALIN, V.POPA, D.SOARE, G. PLETEA, M. DRAGHICI, N. CONSTANTIN
Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie – o provocare?, Editura Diana 2008
- www.didactic.ro

Tema pentru acasă
Hărătău Elena

Şcoala Gimnazială ,,Domniţa Maria” Bacău

Deşi este cunoscut faptul că temele pentru acasă contribuie la consolidarea cunoştinţelor elevilor, în
ultimii ani ,se atrage tot mai mult atenţia asupra presiunii la care sunt supuşi aceştia ,printr-un volum mare de
lucru, atât în timpul programului şcolar cât şi în afara lui şi că este nevoie să se ofere mai mult timp copiilor
pentru activităţile sociale şi din mijlocul naturii. Aceste doua  aspecte au dus în mod evident la argumente pro şi
contra.

Argument pro şi contra având în vedere contribuţia temelor pentru acasă la consolidarea cunoştinţelor:

Argument pro: temele pentru acasă contribuie la consolidarea cunoştinţelor elevilor deoarece îi
determină să aplice partea teoretică într-o problema de ordin practic. Astfel partea teoretica va fi înţeleasă şi
învăţată mai uşor şi nu în mod mecanic.Acest lucru îl va ajuta pe elev să reţină noţiunile învăţate pe o perioadă
mai lungă de timp şi va putea apela la acestea oricând va avea nevoie.

Argument contra: Elevul poate demonstra însuşirea cunoştinţelor în clasa. Orice aplicaţie care poate fi
dată ca temă pentru acasă poate fi redefinită pentru a fi lucrată în clasă. Pentru elev, şcoala este similara cu
munca iar ,,acasă”cu  timp liber. 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 de lucru de la scoală pe care le asociază cu
învăţatul nu vor fi regasite acasă. Este preferabil aşadar ca activităţile de verificare a deprinderilor şi
cunoştinţelor învăţate să se petreacă în clasă.

Argument pro şi contra având în vedere nevoia de mai mult timp liber pentru elevi:
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Argument pro: Temele pentru acasă reprezintă un mod eficient pentru un elev de a-şi petrece timpul.
Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o creştere a nivelului de inteligenţa a acestuia,

ceea ce va duce la obţinerea de rezultate mai bune în şcoală şi in 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 activităti care s-ar putea să nu fie benefice pentru
educaţia lui.

Argument contra: Temele pentru acasă nu reprezintă o modalitate eficientă de educare a copiilor
deoarece copilul este înconjurat de numeroase tentaţii (ex.: calculatorul, televizorul etc.) Pe langă acest lucru,
parinţii sunt prea ocupaţi pentru a-şi supraveghea copiii. Având în vedere aceste două elemente, oricât de bine
intenţionate ar fi temele, atât timp cât elevul le rezolvă uitându-se la televizor sau gândindu-se la joacă, acestea
nu îşi îndeplinesc scopul pentru care au fost impuse.

Avănd în vedere cele sus menţionate am ajuns la concluzia că nu numai lecţiile formal predate,
incapacitatea multor elevi de a munci independent, felul cum se dau unele teme pentru acasă, dar şi
nerespectarea regimului zilnic, precum şi condiţiile cu totul necorespunzătoare în care unii copii trebuie să-şi
pregătească temele, au dus la această stare de lucruri.

Înainte de a da elevilor temele pentru acasă, trebuie sa ştim cât timp este necesar pentru efectuarea
tuturor temelor, ca să nu depaşim timpul afectat pentru pregătirea lor Potrivit metodologiilor de predare, timpul
alocat efectuării temelor pentru ziua următoare nu trebuie să depaşească 2 ore (ritm normal/mediu de lucru) la
clasele primare si 3 ore la clasele gimnaziale.

Din păcate, însă, nu ţinem cont de acest timp rezervat pentru pregătire. Îi supraîncărcăm cu teme scrise
şi uităm că elevii trebuie să şi citească, să povestească, să înveţe reguli gramaticale, aritmetice etc. Dacă noi n-
am reuşit să ne organizăm lecţia în condiţii optime, n-am parcurs întreg materialul, recurgem la măsuri
dăunatoare dezvoltării intelectuale şi psihice a elevilor: dăm teme voluminoase care depăşesc posibilităţile lor.
Elevii buni trebuie să depună acum eforturi sporite pentru a rezolva temele în mod conştiincios. În schimb,
elevii slabi pierd curajul, în faţa unor asemenea teme nu mai depun nici un efort, ci copiază de la alţi colegi. În
aceste condiţii rezultatele la învăţătură sunt în mare parte mediocre.

Activitățile cu părinții în cadrul proiectelor – exemple de bune practici din cadrul campaniei
Hai la școală!

Herghea Anca Ștefania
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău

Institutul de Științe ale Educației și Reprezentanța UNICEF în România a derulat, în anul școlar 2012-
2013, campania națională de participare școlară Hai la Școală!, prin extinderea sistemului ZEP (Zone Prioritare
de Educaţie), cu finanțare din partea Reprezentanței UNICEF în România.

La nivelul județului Bacău, școlile partenere în care s-a implementat această campanie au fost: Școala
Gimnazială Alecu Russo Bacău, Școala Gimnazială Octavian Voicu Bacău, Școala Gimnazială Horgești Bacău.
Am fost implicată în acest proiect în calitate de expert județean al proiectului.

Obiectivele acestui proiect au fost:
 Creşterea gradului de participare la educaţie şi reducerea riscului de abandon şcolar pentru

copiii provenind din medii defavorizate socio-economic sau pentru copiii cu dificultăţi de
învăţare;

 Producerea de schimbări pozitive la copiii din grupul ţintă, atât în plan cognitiv, cât şi
atitudinal, comportamental şi motivaţional; creşterea şanselor de acces la educaţia de nivel
secundar şi de inserţie profesională a acestora;

 Dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii în vederea creşterii asigurării/creşterii calităţii
serviciilor educaţionale oferite copiilor şi altor membri ai comuităţii.

 Dezvoltarea profesională şi personală a corpului profesional al şcolii prin organizarea de
programe de formare continuă;

 Diversificarea funcţiilor şcolii şi creşterea rolului acesteia în comunitate, în special prin
activarea relaţiei cu părinţii copiilor aflaţi în situaţie de risc major de abandon sau a celor care
au copii neşcolarizaţi/care au abandonat şcoala;

 Ameliorarea resurselor materiale ale şcolii (dotarea cu echipament şi materiale didactice).

Conceptul /principiul ZEP care a stat la baza campaniei implică principiul discriminării pozitive şi
implementarea de acţiuni educative în şcolile în care există riscul de abandon şcolar.
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Componente esenţiale au vizat: activităţi de formare cu corpul profesoral, activităţi educative organizate
cu părinţii elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar, reunirea în activităţi comune a copiilor, părinţilor şi altor
membri ai comunităţii, participarea copiilor la concursuri şi activităţi educative atractive.

În toate cele trei școli din proiect, s-au derulat, lunar, activități cu părinții. Ele au urmărit, în primul
rând, conștientizarea de către aceștia a importanței educației și a participării copiilor la cursurile școlare.
Activitățile s-au derulat după un scenariu prestabilit.

Exemplificare- activitate cu părinții desfășurată la Școala Gimnazială Horgești, decembrie 2012.

Obiective SMART:
1. Elaborarea bazei de date inițiale a unui număr de cel puțin 75% din total părinți implicați  în proiect, în

intervalul de o oră acordat activității
2. Informarea participanților cu privire la obiectivele și activitățile proiectului, astfel încât cel puțin 50%

dintre participanți să poate exemplifica măcar un obiectiv și o activitate în chestionarul final de feed -
back, în intervalul de o oră acordat activității

3. Identificarea de către părinți a cel puțin trei probleme care pot alimenta absenteismul și abandonul
școlar, în intervalul de o oră acordat activității

4. Identificarea de către părinți a cel puțin trei soluții care pot ajuta copiii aflați în situație de risc, în
intervalul de o oră acordat activității
Durata activității: 60 minute

Etape de lucru:
1. Exercițiu de spargere a gheții vizând cunoașterea și intercunoașterea participanților
2. Prezentarea proiectului ZEP și a acțiunilor viitoare ce se vor desfășura cu părinții
3. Prezentarea CRP (Colțul de resurse pentru părinți din școală)
4. Activitate interactivă cu părinții de identificare a problemelor care pot să alimenteze absenteismul și

abandonul școlar
5. Activitate interactivă- soluții de cooperare școală-familie în vederea reducerii absenteismului și de

sprijinire a copiilor aflați în situație de risc
6. Pastila de sfaturi pentru optimizarea relației părinte-copil
7. Activitate practică – atelier de creație cu părinții – realizarea unui ornament de Crăciun
8. Feed-back privind realizarea activității

Documente/produse ce au rezultat din derularea activității:
 Lista de prezență cu datele participanților
 Chestionar de feed-back din partea părinților
 Produse realizate de părinți (ornament, listă soluții, listă puncte slabe)
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Activități asemănătoare s-au desfășurat și în celelalte școli. Părinții au participat cu interes la aceste
acțiuni, fiind atrași mai ales de cele cu o importantă componentă practic -aplicativă.

Campania UNICEF Hai la școală! va continua și în anul școlar 2013-2014. Feedback-ul pozitiv primit
din partea părinților participanți față de acest proiect constituie un suport consistent în implementarea cu succes
a proiectului.

Factori de progres în stimularea creativităţii. Evaluarea compunerilor

Hodoroabă Ana
Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău

Între generaţiile de acum câţiva ani in urma şi cele de astăzi se accentuează tot mai mult o diferenţă
vizibilă: exprimarea elevilor este din ce in ce mai săracă, mai greoaie. Mijloacele de redactare a unui enunţ se
rezumă de cele mai multe ori la un stil lapidar, arid care nu este întotdeauna pe placul cititorului sau
auditoriului. Este adevărat, elevii stăpânesc si jonglează cu uşurinţă ortografia, dar trebuie să existe şi idei,
cuvinte cu care să se construiască un mesaj un crez, o idee.

Programa şcolară a lăsat în umbră la clasa a 2-a, in special, acei paşi siguri spre creaţiile literare, din
nevoia descongestionării conţinuturilor. Pe lângă mesajul care are o finalitate informativă, sunt necesare texte
presărate cu mai multe imagini poetice care să sensibilizeze şi să stimuleze imaginaţia şi creativitatea.

Predarea integrată a limbii şi literaturii române, în schimb, nu îngrădeşte posibilitatea realizării paşilor
spre creaţii înalte. Învăţătorul este cel care selectează conţinuturile în concordanţă cu obiectivele, îşi crează
acele momente de transfer de cunoştinţe astfel încât să se evite acele discrepanţe între ceea ce a fost ţi ceea ce
este.

Ora de limba şi literatura română prin care elevul învaţă să creeze texte, trebuie să ocupe timpul în care
elevul atinge cota maximă a curbei de efort. Nu se ajunge la rezultate maxime în a patra sau a cincea oră de
curs. Climatul creativ trebuie asigurat cu migală şi interes în perioadele în care elevul posedă un bagaj suficient
de cuvinte, idei, cunoştinţe, astfel încât să redea în scris ceva. Acestea fiind însuşite, vor fi canalizate in "căsuţa
creaţiei" în prima parte a lecţiei când se clădesc subtil motivaţiile pentru redactare.

La clasa a doua paşii spre creaţie pot fi următorii :
1. Cel mai frumos enunţ despre……….
2. Cea mai interesantă întâmplare relatată
3. Ce final putea avea povestirea audiată ?
4. Imaginează-ţi o întâmplare privind obiectele expuse.
5. Dezvoltă propoziţiile simple adăugând detalii.
6. Imaginează-ţi un dialog între …………… şi ………….
7. Urmăreşte benzile desenate şi povesteşte.
8. Creează un tablou răspunzând pe larg la întrebări.
9. Dă viaţă şirului de cuvinte creând un text.
10. Continuă începutul dat.
11. Găseşte partea de început a sfârşitului dat.
12. Dezvoltă ideea din proverbul dat.
13. Creează un text prin analogie.
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14. Redactează o scrisoare destinată unei fiinţe dragi.
15. Realizează portretul unui coleg.
16. Descrie planta pe care o ai în imagine.
17. Scrie un bilet adresat colegului de bancă.
18. Participă la un dialog.

Pentru optimizarea acestor paşi este necesar să se ţină seama de unele reguli :
 Când elevul care vorbeşte se opreşte, ezită sau a terminat, învăţătorul trebuie să se înscrie la cuvânt.
 Folosirea dicţionarului în faţa elevilor ;
 Folosirea corectă a instrumentului de scris (stilou) şi a suportului(caietul ) ; nu se recomandă folosirea

pixului sau a creionului.
 În condiţiile scrierii cu cerneală, cuvintele cu greşeli se trec in paranteze şi se scriu alături corect.
 Nu se rup foile
 La clasele1-3 un singur caiet(şi pentru teme si pentru clasa).
 Nu se folosesc texte scrise greşit
 La compuneri scrise nu se poate fără plan (mai multe planuri pentru mai mulţi elevi).

In caietul de munca independenta al elevului pe primele pagini se va consemna:
I. Cerinţe ale aşezării în pagină

1. În dreapta, sus, pe primul spaţiu se scrie data.
2. Sub dată, se lasă un spaţiu liber.
3. Pe următorul spaţiu se scrie titlul, la mijlocul paginii; sub titlu, în dreapta, se scrie   autorul;

sub titlu se specifică sarcina de rezolvare.
4. Între subtitlu şi text se lasă un rând liber.
5. Textul începe cu respectarea alineatului.
6. Linia de dialog se pune după alineat.

II. Cum corectăm corect
——— de înlocuit cuvântul (rândul) subliniat

|




de scris despărţit

 de scris unit

lipseşte un cuvânt, mai multe, o propoziţie

greşeală de ortografie

= greşeală de punctuaţie
şir nou, alineat

? neînţeles, vag, confuz, exprimare nepotrivită
X nu e nevoie, de suprimat

ac! acordul e greşit
t timpul verbelor nu e bine întrebuinţat

~~ literă sau cuvânt scrise greşit

Pe baza acestor coduri de corectură, elevii îşi pot explica şi corectă singuri greşelile. Tot prin aceste
coduri se poate realiza şi autocorectarea sau corectarea şi evaluarea reciprocă.

Un îndrumar deosebit de preţios atât pentru elevi cât şi pentru învăţători este cartea „Bucuria de a scrie
compuneri” de Marcela Peneş. Selectând doar câteva din sfaturile pe care le dă „pana” şcolarilor ne dăm seama
cât de utilă este:

1. „Numai citind mult vei izbuti să realizezi compuneri reuşite!”
2. „Vei putea scrie frumos, adevărat şi convingător numai despre ceea ce cunoşti.”
3. „Lasă imaginaţia (închipuirea) să zboare !”
4. „Fiecare compunere are un titlu.”
5. „Orice compunere are un început (o introducere), o desfăşurare (un cuprins) şi un sfârşit

(o încheiere).”
6. „Respectă alineatele.”
7. „Timpul povestirii: acelaşi în întreaga compunere: trecut, prezent sau viitor şi la aceeaşi

persoană.”
8. „Nu repeta aceleaşi cuvinte!”
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9. „Esenţialul şi amănuntele.”
10. „Nu te rătăci!”
11. „Fii atent cum scrii!”
12. „Un plan bun, o compunere bună.”
13. „Înainte de a scrie, gândeşte!”

Şi aş mai adăuga: - „Citeşte ceea ce ai scris, corectează, suprimă, adaugă în aşa fel încât să fii mândru
de opera ta!”.

Să folosim şi procedeul prezentării prealabile a unei compuneri model (inclusiv grafica originală a
autorului). În acest fel dăm şansă şi celor care nu sunt într-un moment prielnic inspiraţiei sau nu sunt motivaţi
suficient spre a realiza o lucrare.

Citirea parţială sau în întregime de către cei care doresc nu trebuie amânată, ci, imediat după ce are
scris ceva pentru a primi confirmarea din partea învăţătorului şi a colegilor că e bine.

Învăţătorul va lucra alături de elevi, dându-le idei, atenţionându-i cu privire la eroi sau încurajându-le
rezultatele.

Evaluarea finală se concretizează cu selectarea celor mai interesante creaţii şi scrierea lor în revista
clasei, a şcolii, în caietul de creaţii al generaţiilor, în portofoliul elevului sau grupei, la vitrina cu surprize.

Iuliu Raţiu la o pagină rezervată dialogului peste vârste ne înzestrează lectura cu un articol „Joaca .....
De-a jocul”. Şi Jocul – multivitamina J – pe care noi, dascălii îl practicăm în cadrul orelor de comunicare este o
terapie care înlocuieşte acea interminabilă staţionare în faţa televizorului, calculatorului, vitrinelor feerice.

Noi avem nevoie ca de aer de aceste ore. Logosul – cuvântul nu înseamnă numai fraza, discursul, dar şi
raţiunea şi inteligenţa, ideea şi sensul profund al fiinţei. Orice cuvânt generează alte cuvinte. Orice joc
generează satisfacţii.

Cuvântul este o armă de luptă a zilelor noastre care, uneori, are puteri mai mari decât bombele. De
aceea trebuie să urmărim cu responsabilitate ce izvoare se nasc în vocabularul elevilor noştri.

Vom exemplifica un număr mic de procedee folosite la orele de creaţie la clasele noastre, procedee
care se bucură de interes şi succes:

1. Echipa mă ajută
Fiecare copil scrie un cuvânt cu iniţială mare pe caietul său. Plasează caietul colegului din spate în

timp ce el primeşte caietul colegului din faţă. Se scrie, din nou, alt cuvânt cu care să se poată continua o
propoziţie. Când ajunge caietul la stăpân, acesta încheie cu un ultim cuvânt sau două propoziţia.

2. Transcrierea creativă a unui text
Textul poate fi următorul (care ulterior va fi dezvoltat cu imagini poetice).
O zi de toamnă
„Norii au acoperit cerul. Se stârneşte vânt. Ploaia cade. Stropii lovesc în geam. Frunzele foşnesc.
Emi priveşte pe fereastră. Natură stranie. Păsările au dispărut. O lume moartă, pustie.”

3. Creaţi un tablou al zilei care să facă legătura cu finalul dat:
„Eu cred c-a obosit pădurea
Că ziua-ntreagă a tot cântat
Şi tace-acum gândind aiurea.
Sub dealuri amurgeşte zarea.
Se-ntunecă prin văi cărarea

Şi-i umbră peste sat!”
Pentru evaluarea lucrărilor se vor folosi grilele de corectare expuse în clasă sau scrise la începutul

caietului. Să nu uităm însă faptul că diferenţa de calitate creativă trebuie să fie apreciată în mod pozitiv.
Operaţiile mintale ale copiilor diferă şi fiecare trebuie apreciat pentru modul în care a pus în aplicare funcţia
creatoare a creierului uman.

Bibliografie selectivă:
*** Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă, M.E.N., C.N.C.,

Editura Corint, Bucureşti, 1998
*** Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, M.E.N., C.N.C., Editura

Corint, Bucureşti, 1998
*** Ghid de evaluare şi examinare, S.N.E.E., Editura Prognosis, Bucureşti, 2001
*** Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română, învăţământul

primar şi gimnazial, C.N.N., Editura Aramis, Bucureşti, 2002
Peneş, Marcela – „Limba şi literatura română” – Manual pentru clasa a II-a, Editura Ana, Bucureşti,

2001.
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Surdu, Ioan; Dănilă, Ioan – Limba şi literatura română – Manual pentru clasa a II-a, Editura All,
Bucureşti, 2001.

Peneş, Marcela – „Bucuria de a scrie compuneri”, Editura Aramis, Bucureşti, 1993.

Proiectarea lecţiilor de învăţare activă.
Metoda „mozaic cu fişe de expert”

Gabriela Hogea
Şcoala Gimnazială ,,Stefan cel Mare" Buhuşi

Didactica modernă,actuală,consideră predarea o activitate de comunicare pedagogică eficientă ce
induce un proces autentic de învătare, motivând elevii să se implice în  actiuni care necesită efort
susținut,înțelegere,asimilare de cunoștințe, priceperi,deprinderi, atitudini. Aceasta presupune folosirea
metodelor de învătare activă,centrată pe elev și un cadru adecvat de predare-învățare:cadrul E-R-R.Este o
strategie integrată și bine organizată,aplicabilă oricărei situații de învățare,permițând profesorului să-i îndrume
pe elevi spre înțelegere,astfel:
a)Evocarea provoacă elevii să gândească, corelând mai ușor ideile noi cu cele deja cunoscute,folosindu-și
propria gândire și propriul limbaj în realizarea activităților cognitive.
b)Realizarea sensului este etapa de învățare în care se vine în contact cu ideile noi prin diverse strategii, dar în
care profesorul are cea mai redusă influență.
c)Reflecția are rolul de a consolida cunoștințele noi și de a restructura activ schema pentru a include noi
concepte, având ca scop o învățare activă.

În acest context,una dintre metodele care au condus la rezultate bune si foarte bune în activitatea la
clasă s-a dovedit a fi mozaic cu fișe de expert.Scopul ei este ca elevii să coopereze în înțelegerea conținuturilor
și să se implice activ în dobândirea cunoștințelor noi.Poate fi utilizată pe parcursul unei singure lecții sau a mai
multor lecții consecutive Aplicarea metodei presupune împărțirea colectivului în grupe de experți,compuse din
elevi cât mai diferiți,fiecare primind textul prelucrat/ indicându-i-se lecția din manual și o fișă de expert cu
sarcini de lucru diversificate.Spre exemplu,împărțim cei 20 de elevi ai clasei în 5 grupe a câte 4 elevi.În fiecare
grupă,elevii numără de la 1 la 4.Cei cu cifra 1 din grupele de bază vor forma grupa 1 de experți ,care va primi
fișa nr.1;elevii cu cifra 2 vor forma grupa 2 de experți,care va primi fișa nr.2 ș.a.m.d

Fiecare grupă de experți lucrează în colaborare exercițiile primite,într -un anumit interval de timp,după
care fiecare elev revine la grupa de bază,împărtășind celorlalți membri cunostințele noi.În acest fel,toți elevii
participă la activitatea de predare-învățare,pun întrebări,ascultă activ,demonstrează si ilustrează secvențe de
studiu,încearcă să se facă înțeleși de ceilalți,dezvoltând abilități de comunicare și cooperare în vederea atingerii
performanței.

La final,se realizează schema lecției,astfel încât elevii să-și fixeze noile cunoștințe.
Rolul cadrului didactic este de a organiza eficient colectivul,de a supraveghea și îndruma activitatea pe grupe,de
a sintetiza noile achiziții într-o schemă clară,din care să se evidențieze definiții,formule,categorii gramaticale etc

Pentru concretizare,vă supun atenției proiectul unei astfel de activități.
PROIECT DE ACTIVITATE

CLASA: a III-a,Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare'' Buhuși
DISCIPLINA: Limbă și comunicare
SUBIECTUL: Părți de vorbire-Substantivul
TIPUL LECȚIEI: Predare-învățare
METODA FOLOSITĂ: Mozaic cu fișe de expert
Înainte de a începe lecția:
MOTIVAȚIA
De ce este valoroasă această lecție?
₪Conținutul lecției le formează și dezvoltă elevilor capacitățile de exprimare corectă orală și
scrisă,conștientizând valoarea gramaticală a cuvintelor.
₪Învățarea prin cooperare activează întregul colectiv de elevi în găsirea soluțiilor pentru rezolvarea sarcinilor.
₪Cadrul E-R-R si strategiile folosite dau posibilitatea elevilor să-și expună părerile,gândurile și sentimentele și
îi conduce  pas cu pas spre desprinderea ideilor finale.
OBIECTIVELE (cognitive,metodologice,atitudinale)
La sfârșitul lecției,elevii trebuie:
₪să se folosească de experiența personală pentru a exprima păreri,opinii,gânduri,în legătură cu modul de
desfășurare al activității;
₪să citească conștient și să înțeleagă cerințele exercițiilor și textele propuse;
₪să efectueze corect sarcinile de lucru,într-un timp dat;
₪să alcătuiască propoziții după solicitările exprimate;
₪să selecteze și să grupeze anumite cuvinte,conform cu criteriile date;
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₪să identifice formele de singular/plural ale unor substantive;
₪să sesizeze esențialul,generalizând observațiile particulare;
₪să scrie caligrafic,respectând regulile de ortografie și punctuație;
₪să motiveze scrierea substantivelor cu inițială majusculă;
₪să explice colegilor din grupă cunoștințele noi pe care le-au dobândit,astfel încât aceștia să perceapă corect și
cu ușurința mesajul t ransmis;
₪să lucreze în perechi,în grup sau individual;
₪să manifeste interes față de interlocutor(atenție,respect,toleranță).
CONDIȚII PREALABILE
Elevii trebuie: ₪să citească și să înțeleagă cerințele/textele propuse;

₪să știe că fiecare om are calități,dar și defecte;
₪să manifeste capacitatea de a lucra în grup și de a colabora cu ceilalți;

₪să-și asume responsabil efortul de învățare.
EVALUAREA
De conținut: ₪descoperirea definiției substantivului;

₪înțelegerea categoriilor gramaticale subst. comun și subst. propriu,nr singular și nr plural,fără
definiție sau terminologie;

₪completarea corespunzatoare a fișelor de expert;
De utilizare a proceselor gândirii: ₪implicarea elevilor în rezolvarea sarcinilor din lecție;

₪argumentarea răspunsurilor date.
RESURSELE ȘI MANAGEMENTUL TIMPULUI
Resurse de timp: 2 ore;
Resurse umane: 20 elevi,învățătorul;
Resurse procedurale: exercițiul,explicația,problematizarea,conversația,observația, mozaic cu fișe de
expert,brainstorming;
Resurse materiale: fișe de lucru,markere,tablă,cretă colorată,caiete,planșe;
Mod de organizare: frontal,pe grupe,individual;
SCENARIU DIDACTIC
1)EVOCAREA
₪exerciții de motivare a afirmației „cuvântul=parte de vorbire” și exemplificări;
₪exerciții de stabilire a sensurilor unor cuvinte(sare,port,vie,bostan);
₪prezentarea obiectivelor activității și organizarea colectivului în grupe inițiale de câte 4 elevi,respectiv de câte
5 „experți”.
2)REALIZAREA SENSULUI
₪Fiecare grupă primește fișele de lucru,citește si efectuează cerințele individual sau cu ajutorul
coechipierilor,desprinzând esențialul.
₪Învățătoarea supraveghează activ itatea,intervenind acolo unde este nevoie,clarificând și explicând
neînțelegerile,alocând mai mult timp elevului C.V.(cu CES).
₪Elevii revin la grupele de bază și comunică noile cunoștințe coechipierilor, răspunzând la întrebările acestora
și concluzionând împreună.
3)REFLECȚIA
₪Cu ajutorul elevilor,se generalizează si esențializează observațiile desprinse din fișele de expert.Se stabilește
titlul lecției noi și se notează pe tab lă și pe caiete schema conținân definiția substantivului, posibilități de
clasificare și grupare, reguli de scriere corectă,excepții.
₪După lecție Se cere elevilor șă-și exprime în scris opiniile despre activitatea desfașurată, după următoarele
întrebări:

-Ce ți -a plăcut/nu ți-a plăcut la această lecție?
-Cum te-ai simțit pe parcursul activității?
-Ce ai descoperit?
-Ce ai invățat la această oră?

REFLECȚII ALE CADRULUI DIDACTIC
₪Puncte tari: -Pe parcursul lecției,elevii au manifestat interes pentru efectuarea cât mai corectă a sarcinilor de
lucru,solicitând părerile celorlalți membri ai grupului de experți acolo unde nu erau siguri.Au înțeles că trebuie
să se pregătească foarte bine ca "experți",deoarece au o mare răspundere fața de colegii din grupa de
bază.Verbalizarea și efortul de a explica celorlați au condus la înțelegerea mai exactă a conținuturilor.

-Elevii au participat activ,nu s-au plictisit,au fost încântați de libertatea de mișcare și au plecat
acasă cu lecția aproape învațată din clasă.Majoritatea a manifestat interes față de modul nou de abordare și
încântare față de rolul de "expert",pe care l -au luat în serios,dovedind răspundere individuală și de grup.

 -Se modifică relația învățator-elev,cel din urmă fiind mai relaxat,mai încrezător în
forțele proprii,considerând activitatea o joacă mai serioasă.
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₪Puncte slabe: -Proiectarea lecției si pregătirea fișelor de expert necesită mai mult timp decât o lecție
obișnuită si implică cheltuieli materiale mai mari.Timpul utilizat pentru aplicarea metodei depășește durata unei
ore de curs,iar evaluarea propriu-zisă,realizată de învățător, se poate face doar  la sfârșit.

 -Elevii trebuie ajutați să desprindă esențialul,să generalizeze observațiile particulare
rezultate din efectuarea exercițiilor,să sintetizeze informațiile cu adevărat
importante.Cei cu ritm mai lent de lucru nu reușesc să se încadreze în timpul
indicat,fapt pentru care nu se simt confortabil.

Bibliografie:
Aprodu,Diana(2008),"Proiectarea lecțiilor de învățare activă" în "Școala incluzivă-școală europeană",Editura
CCD Bacău.
Elena Hussar și Tatiana Safciuc(2008),"Colaborare și incluziune în sala de clasă"-Ghid metodic de utilizare a
strategiilor incluzive în învațământul preuniversitar,Editura CCD Bacău

Stimularea personalităţii elevilor prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare

Elena Ichim
Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, Județul Bacău

Însușirile psihice pe care le manifestă copilul atunci când vine la școală oglindesc experiența vieții pe
care a parcurs-o și educația primită în familie și la grădiniță. De aceea este necesar să se cunoască aspecte
importante din viața copilului, adică acele aspecte care au putut pune o anumită pecete pe viața lui psihică (de
exemplu ocupația și domiciliul părinților, etc.). Cunoscându-l mai bine putem să-l ajutăm să devină un om
luminat cu preocupări multiple, receptiv la noutăți și schimbări, capabil să se adapteze la situații noi, un om care
să se  autocunoască și autodepășească, să-și dezvolte personalitatea.

,,Personalitatea este darul cel mai de preț pe care omul și-l poate oferi prin el însuși, prin
autocunoaștere și autodepășire, prin efort propriu, cu sprijinul factorilor educativi”. (Stoica Dumitru, Stoica
Marin, ,,Psihologia școlară”, Ed, Scrisul românesc, Craiova 1982)

Copilăria reprezintă în viața omului o perioadă minunată, care pare anume destinată a descoperi
frumosul din tot ce ne înconjoară. De aceea formarea copilului, depistarea, cultivarea și desăvârșirea
aptitudinilor sale reclamă din partea cadrului didactic informare, preocupare, cunoaștere și perseverență, muncă
asiduă și nu în ultimul rând dragoste și pasiune pentru a îmbina activitatea curriculară cu activități
extracurrriculare și extrașcolare, care să stimuleze creativitatea, spiritul de cooperare și inițiativă din partea
copiilor și dincolo de hotarul orei de clasă, cu sprijinul celorlalți factori educaționali, menite să completeze
procesul instructiv-educativ desfășurat in clasă, contribuind in mod special la dezvoltarea personalității
copilului.

Educația extracurriculară, adică educația de dincolo de procesul de învățământ, apare sub două aspecte
principale: educația nonformală, care este ducația de tip instituțional, dar nonșcolar, desfășurată în locuri care
nu au în mod special o misiune educațională proprie (în cluburi, asociații, teatre, muzee) și educația informală
sau incidentală, care are un caracter spontan și nesistematic, care se realizează prin contactele directe ale
individului cu mediul social (programe TV, concerte). Experiențele nonformale și informale ale școlarilor, în
continuă expansiune datorită evoluției tehnico-științifice și exploziei informaționale, trebuiesc și sunt integrate
in activitatea școlară.

Activitățile extracurriculare sunt activități complementare, atractive, care au o anumită strategie de
desfășurare și un scop precis.  Ele îmbină utilul cu plăcutul, aduc surpriza intelectuală și afectivă, creează
posibilitatea de a observa fapte comportamentale ale copiilor în afara clasei. Activitățile extracurriculare
valorifică potențialul fizic și psihic al fiecărui copil, sprijinind în felul acesta dezvoltarea armonioasă a
personalității prin formarea unui comportament civilizat, integrarea în viața socială, lărgirea orizontului de
cunoaștere, organizarea timpului liber într -un mod cât mai plăcut și util, reactualizarea cunoștințelor dobândite
în timpul orelor de curs, și nu în ultimul rând , descoperirea și încurajarea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor.

Conținutul activităților extrcurriculare se fixează în funcție de dorințele și preferințele copiilor avându -
se în vedere aptitudinile și înclinațiile lor, precum și condițiile și posibilitățile concrete de realizare, au un
caracter opțional, pluridisciplinar și benevol, oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului
copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor
acestora.

Activitățile extracurriculare concretizate în excursii și drumeții, vizite, manifestări cultural -artistice și
sportive (montaje literar-artistice, șezători, teatru pentru copii, concursuri), cercuri de elevi, imprimă copiilor un
anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează anumite sentimente. Se stabilesc raporturi de
cooperare, de colaborare, de apropiere, încredere și prietenie între copii, cât și între cadrele didactice și copii. O
mare contribuție în dezvoltarea personalității copiilor o au activitățile extracurriculare care implică în mod
direct copiii prin personalitatea lor și nu prin produsul realizat de aceștia. Ei au nevoie de acțiuni care să le
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lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoaștere, să le ofere prilejul de a se emoționa
puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-și forma convingeri durabile.

Rolul cadrelor didactice este de a depista și evalua dispozițiile ereditare ale școlarilor urmărind să
utilizeze apoi metode și procedee care să favorizeze dezvoltarea acestora corespunzător legilor psihologiei și
principiilor pedagogiei. Neluate în seamă, calități înnăscute cum ar fi predispoziții sportive, muzicale,
inteligența nativă, etc. pot  fi inhibate, dezvoltarea lor înscriindu -se în limitele obișnuitului. Datorită însă
aportului cadrului didactic aceste predispoziții sunt valorificate în direcția desăvârșirii personalității, formându-
se aptitudini, talente și chiar personalități de excepție. De multe ori îmi pun întrebarea <<Dacă fiecare cadru
didactic ar descoperi în fiecare generație numai un asemenea copil, l-ar încuraja și ajuta să-și atingă țelul, uneori
chiar să-și depășească limitele, câte ,,valori” ar avea omenirea>>?

Activitățile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au un conținut cultural, artistic, spiritual,
științific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea
comunității locale.

Drumețiile și excursiile pe care le organizez contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre
frumusețile locurilor natale, a țării, la educarea respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin
excursii, copiii învață să-și iubească țara cu trecutul și prezentul ei. În cadrul acestor activități s-au făcut și vizite
la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale. Ele constituie un mijloc de a cunoaște și
prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.

Serbările școlare sunt momente de mare bucurie atât pentru copii cât și pentru părințiii lor. Importanța
unor asemenea festivități ocazionate de Ziua copilului, sfârșitul de an școlar, sărbătorile de iarnă, de primăvară,
etc. este deosebită. Ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor, contribuind la acumularea de noi cunoștințe, la
îmbogățirea trăirilor afective. Șansa de reușită a serbărilor este dată de varietatea programului artistic, în măsură
să valorifice talentul de recitator al unora, calitățile vocale, de ritm și grație al altora. Micii artiști trebuie
încurajați, stimulați, pentru a realiza bună dispoziție și participarea cu interes de-a lungul pregătirii și
desfășurării spectacolului.

O altă activitate cu o mare atractivitate pentru copii este carnavalul. Alegând tema ,,În lumea
basmelor”, elevii au avut prilejul de a se apropia de trăsăturile morale ale personajului îndrăgit într-o atmosferă
de bună dispoziție, bucurie, dans, cântec și amuzament.

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară  prin care copilul face cunoștință cu
lumea minunată a artei.

Parteneriatele și proiectele educaționale ajută elevii să aibă succes și mai târziu, în viață. Atunci când
elevii, părinții și ceilalți membri ai comunității se consideră unii pe alții parteneri în educație, se crează în jurul
elevilor o comunitate care începe să funcționeze.

Prin organizarea unor concursuri între grupe de elevi din aceeași clasă sau între clase diferite,
promovăm valori culturale și etice fundamentale, fair play-ul competițional, sensibilitatea și personalitatea lor
suferind modificări pozitive, putând ușor depista tinere talente artistice, sportive în vederea cultivării și
promovării lor.

Activitatea extracurriculară este o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orice cadru
didactic trebuie să-i acorde atenție. Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește interesul copiilor pentru
școală și pentru oferta educațională.

Bibliografie:
Cernea, Maria. Contribuția activităților extrcurriculare la optimizarea procesului de învățământ, în
”Învățământul primar” nr. 1/ 2000, Ed. Discipol, București;
Coordonatori: Florea, Nadia Mirela; Țăranu, Adela Mihaela . Pedagogie, Curs de formare inițială pentru
cariera didactică, Ed. Fundației România de mâine, București, 2007;
Gherghina, Dumitru; Dănilă, Ana; Roman, Loredana, Activități extracurriculare și extrașcolare: cultural-
artistice, Ed. Didactic Nova, Craiova, 2009;
Stoica, Dumitru. Stoica, Marin. Psihologia școlară, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1982;
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Rolul educației formale și nonformale în dezvoltarea personalității preșcolarului

Mariana Ifrim
Școala Gimnazială ,,Miron Costin”, Bacău

Etimologic, cuvântul „educaţie” provine din latinescul educo, educere, termen care în limbajul uzual
are două semnificaţii deopotrivă. În primul rând el desemnează acţiunea de „a scoate din”, „a ridica”, „a înălţa”,
de unde semnificaţia actului educaţional ca modificare, transformare, susţinere a trecerii de la o stare (primară,
ereditară sau dobândită pe parcurs) la alta, nou-formată, în lanţul dezvoltării;

În planul al doilea, acelaşi termen indică acţiunea de „a creşte”, „a îngriji”, „a hrăni” (plante, animale,
oameni), iar de aici educaţia a fost înţeleasă ca activitate de creare a condiţiilor necesare creşterii (fizice,
biologice), dar şi îngrijirii, dezvoltării psihice, morale şi spirituale.

Educaţia este un ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării şi dezvoltării
însuşirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor şi ale tineretului sau, p. ext., ale oamenilor, ale societăţii
etc.; A face educaţie cuiva = a educa pe cineva. (http://www.dexonline.news20.ro/cuvant/educatie.html)

Într-o accepţiune generală, educaţia este procesul (acţiunea) prin care se realizează formarea şi
dezvoltarea personalităţii umane. Ea constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate. Ca urmare, este o
activitate specific umană, realizată în contextul existenţei sociale a omului şi, în acelaşi timp, este un fenomen
social specific, un atribut al societăţii, o condiţie a perpetuării şi a progresului acesteia.

Educația formală cuprinde totalitatea influentelor și acțiunilor organizate și sistematice, gradate
cronologic și elaborate in cadrul unor instituții specializate, in vederea formarii personalității umane; este
educația intenționată, sistematică si evaluată, încredințată unor educatori cu o pregătire specială.

Obiectivele pedagogice specifice educației formale angajează toate conținuturile activității de formare-
dezvoltare a personalității în plan intelectual, moral, tehnologic, estetic, fizic operaționalizabile în raport cu
particularitățile fiecărei trepte și discipline școlare:

a) dobândirea cunoștințelor fundamentale în și interdependența lor sistemică
b) exersarea aptitudinilor și a atitudinilor general-umane într-un cadru metodologic stimulativ, deschis

(auto)perfecționării;
c) aplicarea instrumentelor de evaluare socială la diferite niveluri și grade de integrare școlară,

postșcolară, universitară,profesională; (Cerghit, Ioan,Vlăsceanu, Lazăr,1988, p.27,28).
Învăţarea în context formal:
 Este bine organizată şi structurată;
 Presupune proiectare didactică explicită; obiective definite şi alocare de resurse;
 Se desfăşoară în cadru instituţionalizat;
 Are durată determinată;
 Presupune certificarea cunoştinţelor şi competenţelor , în raport cu o serie de criterii clar definite ce ţin

de participare şi evaluare;
 Învăţarea în context formal depinde de voinţa celui care învaţă la proces.
Educația nonformală cuprinde totalitatea acțiunilor organizate in mod sistematic, dar in afara sistemului

formal al educației. Tradițional, aceasta formă de educație a fost considerată in raport de complementaritate cu
educația formală sub raportul finalităților, conținutului, si modalităților concrete de realizare.

Raportul dintre educația nonformală si cea formala este unul de complementaritate, atât sub aspectul
conținutului, cat si in ceea ce privește formele si modalitățile de realizare. Trăsăturile caracteristice ale educației
nonformale sunt relevante pentru aceasta forma care asigura legătura dintre instruirea formala si cea informala.
O caracteristica importanta se refera la faptul ca educația nonformală se desfășoară intr -un cadru
instituționalizat, in afara sistemului școlar, cuprinzând activități extraclasa/extradidactic (ansambluri sportive,
artistice, concursuri școlare, olimpiade,competiții) si activități de educație si instruire extrașcolare, denumite
Parașcolare si perișcolare.

Cele parașcolare se dezvoltă in mediul socio-profesional cum ar fi de exemplu activitățile de
perfecționare si de reciclare, de formare civica sau profesionala. Aceste activități evoluează in med iul socio-
cultural ca activități de autoeducație si de petrecere organizata a timpului liber in cadrul universităților populare,
al cluburilor sportive, la teatru, in muzee sau in cluburile copiilor, in biblioteci publice, in excursii, acțiuni
social-culturale sau in familie ori prin intermediul mass - mediei, denumita adesea “școala paralela”

Învăţarea în context nonformal :
 Activităţile sunt bine planificate şi au asociate obiective de învăţare , însă nu urmează în mod explicit

un curriculum;
 Presupune alocarea unor resurse în raport cu caracteristicile , structura şi nevoile grupului ţintă ;
 Este adaptat la nevoile grupului ţintă (stabilirea cadrului se face în strânsă legătură cu planificarea

activităţilor şi obiectivelor asociate);
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 Durata poate fi variabilă şi determinată de caracteristicile grupei ţintă (nevoi,interese,grad de
participare);

 Cel ce învaţă participă activ;
 Nu presupune în mod automat certificarea cunoştinţelor , abilităţilor  sau competenţelor dezvoltate

/dobândite.
Educaţia nonformală poate fi descrisă printre altele , ca fiind : holistică , incluzivă, diversă,

multiculturală, continuă , formativă, complementară, provocatoare, stimulativă, opţională, flexibilă, creativă,
dinamică, pozitivă.

Bibliografie:
1. Respect pentru diversitate ( compediu de exerciţiu practice la îndemâna facilitatorilor)- British Courcil.
2. Educaţia nonformală, comunicare şi istorie- Laura Căpiţa , Carol Căpiţa, Mihai Stamatescu 2007.
3. Cerghil , Ioan Vlăsceanu, Lazăr 1988
4.Memorandum asupra Învăţării Permanente – COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE, Brussels 2000.

Demers didactic- aplicativ de valorificare a modalităţilor de formare a deprinderii de învăţare
autodirijată în lecţiile de cunoaşterea mediului

Cristina Ionaşcu
Şcoala Gimnazială ,,Alecu Russo” Bacău

Scopul şi obiectivele demersului didactic-aplicativ
Scopul:

Formarea deprinderilor de învăţare autodirijată prin utilizarea unor strategii de instruire euristice în
diferitele tipuri de lecţii la disciplina Cunoaşterea mediului.
Obiective:

O1: motivarea elevilor pentru a-şi dezvolta capacităţile, deprinderile  şi abilităţile de învăţare
(cognitive, de management al resurselor);

O2: promovarea unor strategii eficiente de instruire în acord cu stilurile de învăţare ale elevilor;
O3: familiarizarea elevilor cu elementele constituente ale managementului învăţării (stabilirea

obiectivelor învăţării în funcţie de propriile nevoi, planificarea, monitorizarea şi evaluarea învăţării).
Proiectarea strategiilor de instruire utilizate

Demersul constructiv al strategiilor propuse a urmat 2 faze:
 Faza de analiză a variabilelor: obiective, conţinut, resurse umane implicate, moduri de predare, timp

şcolar, evaluare, factori psihopedagogici implicaţi;
 Faza de sinteză, de identificare a metodelor didactice; tipurilor de experienţe de învăţare; suporturilor

curriculare; formelor de activitate; mijloacelor de învăţământ; modalităţilor de organizare a mediului
de învăţare; motivaţiei învăţării.

Precizarea intenţiilor urmărite
Strategiile didactice utilizate în acest demers aplicativ sunt:
 Combinatorii- cognitive, psihomotrice, afective, motivaţionale;
 Mixte- în care traseul cognitiv este unul compilativ, interactiv şi dinamic;
 Euristice-ce cultivă descoperirea, încurajând comportamentele de căutare, sprijină elevul în procesul de

luare a deciziilor, punându-l în situaţii de risc şi incertitudine.
 Cunoaşterea resurselor şi a condiţiilor concrete de desfăşurare a procesului instrucţional
 Motivaţia pentru învăţare a colectivului este constituită (fără ca elevii să conştientizeze) din activităţi

interesante, atractive, materiale intuitive deosebite, fişe de lucru şi metode de predare moderne.
 Ambianţa în care se desfăşoară activitatea didactică este una deosebită, bazată pe cooperare, pe munca

în echipă şi pe exprimarea liberă a părerilor fiecărui copil, precum şi pe încurajarea dezvoltării
personalităţii fiecăruia. De aceea, comunicarea dintre învăţător şi elevi se face în ambele sensuri.

 Stabilirea activităţilor de instruire-învăţare şi a modalităţilor de evaluare
În această etapă am precizat următoarele elemente:

o Tipurile de experienţe de învăţare;
o Conţinuturile învăţării;
o Activităţile de învăţare;
o Strategia de instruire-învăţare implicată (metode de învăţământ, mijloace de învăţământ, forme de

organizare);
o Instrumente de evaluare;
o Valenţe formative ale strategiilor utilizate.
o Conţinut:  Educaţie pentru sănătate
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Tipuri de
experienţe de
învăţare

Conţinuturi Activităţi de învăţare Strategia utilizată Instrumente de
evaluare

Valenţe formative
ale strategiilor
utilizate

Învăţarea prin
descoperire

Învăţarea prin
cooperare

Învăţare
experenţială

Igiena locuinţei

prezentarea
destinaţiei fiecărei
camere din spaţiu de
locuit;
descrierea verbală a
efectelor benefice sau
nocive asupra
mediului apropiat;
realizarea de desene,
lucrări practice cu
tematică de educaţie
sanitară;
întocmirea unor

reguli de igienă a
locuinţei/ a camerei
elevului;
selectarea de imagini,
desene, reviste cu
teme legate de
respectarea/
nerespectarea
regulilor de igienă a
locuinţei;
postere care cuprind
reguli de igienă a
locuinţei;

Bulgărele de zăpadă
jetoane
frontal, individual, pe
grupe

observaţia
sistematică
produsele
elevilor
portofoliul

participarea activă
la activitate;
organizarea
independentă a
activităţii de
învăţare;
evidenţierea
abilităţilor de
învăţare ale
elevilor;
dezvoltarea
competenţelor de
comunicare;

Elevul:

-îşi planifică
eficient activitatea;
-interacţionează
eficient;
-îşi organizează
bine materialul;
-oferă soluţii
creative;
-îşi dezvoltă
inteligenţa
emoţională.Învăţarea prin

descoperire

Învăţarea prin
cooperare

Învăţare
experenţială

Igiena clasei

alcătuirea unor reguli
de igienă individuală
şi colectivă;
realizarea de desene,
lucrări practice cu
tematică de educaţie
sanitară;
activităţi practice de
îngrijire a clasei;
cunoaşterea şi
respectarea regulilor
de igienă a clasei;
postere care cuprind
reguli de igienă a
clasei;

Explozia stelară
proiectul
frontal, individual, pe
grupe

Învăţarea prin
descoperire

Învăţarea prin
cooperare

Învăţare
experenţială

Recapitulare
Evaluare

alcătuirea unor reguli
de igienă individuală
şi colectivă;
realizarea de desene,
lucrări practice cu
tematică de educaţie
sanitară;
memorare
„Dimineaţa”

fişe de lucru
masa rotundă
frontal, individual, pe
grupe

observaţia
sistematică
probă scrisă
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Importanţa activităţilor extracurriculare în educaţia elevilor din ciclul primar
Iosub Lenuţa

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău

Procesul de modelare, formare şi educare a omului este unul care cere timp, efort şi dăruire. Într-o
societate prezentă care impune afirmarea unei personalităţi competitive, capabile să-şi modeleze viitorul,
educaţia are scopul de a crea şi întări fiinţa umană. Educaţia prin obiectivele, conţinutul şi structura sa, trebuie
să pregătească omul să facă faţă tuturor exigenţelor impuse de realitatea înconjurătoare.

Misiunea învăţământului este de a-i forma complet pe copii sub aspectul psihointelectual, fizic şi
socio-afectiv, pregătindu-i pentru o integrare socială cât mai uşoară. Dorinţa de cunoaştere şi de creaţie
specifice copiilor, nu poate fi satisfăcută numai prin activităţi şcolare, chiar dacă elevii îşi însuşesc mai bine
anumite cunoştinţe, deprinderi, acestea au ca scop şi formarea şi dezvoltarea unor capacităţi creatoare. Pentru ca
procesul instructiv-educativ să se adapteze nevoilor prezente ale elevilor trebuie să îmbine armonios activităţile
şcolare cu cele extracurriculare ce au numeroase beneficii.

Activităţile extracurriculare cuprind ansamblul activităţilor organizate de către şcoală, care se
desfăşoară în afara programului şcolar atât în şcoală cât şi în afara ei. Acestea au rolul de a lărgi şi adânci
informaţia, de a cultiva interesul pentru anumite discipline, de a atrage elevul spre folosirea timpului liber într-
un mod nu doar plăcut dar şi util pentru el. Ele orientează elevii către întregirea educaţiei şcolare şi astfel
contribuie la formarea personalităţii lor.

Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte cultivarea unui stil de viaţă civilizat, identificarea
şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, precum şi stimularea comportamentului creativ în
diferite domenii. Ele implică raporturi de colaborare, de apropiere şi chiar de prietenie atât între elevii
participanţi cât şi între ei şi cadrele didactice implicate. Pentru ca o astfel de activitate să aibă rezultate maxime,
elevii trebuie mai întâi să-şi dorească să se implice, să fie dispuşi să renunţe la timpul liber pentru aceste
activităţi. Dincolo de aspectele teoretice pe care le implică o astfel de activitate, ea oferă posibilitatea elevului
de a cumula astfel de experienţe prin care să se dezvolte ca individ. Cooperând şi participând, arătând interes
pentru studii, pentru autodezvoltare, elevul se conectează la viaţa socială actuală. Activităţile extracurriculare îl
ajută să-şi dezvolte personalitatea şi talentele, pregătindu-l pentru viaţa actuală ca adult.

Activităţile extracurriculare pot fi de mai multe feluri: excursii, drumeţii tabere, serbări şi festivităţi,
vizite la muzee, expoziţii, case memoriale, concursuri, activităţi în cadrul cercurilor de creaţie, grupându-i pe
elevi în funcţie de domeniile de interes ale fiecăruia, proiecte, spectacole, parteneriate etc. Activităţile
extracurriculare pot fi desfăşurate sub forme variate: activităţi ştiinţifice, artistice, sportive, obşteşti, turistice
etc. Ele oferă elevilor numeroase ocazii de afirmare, de dezvoltare a personalităţii acestora, dezlipindu-i astfel
de televizor şi calculator, instrumente care domină lumea reală. În funcţie de activităţile desfăşurate, acestea pot
avea un impact diferit asupra elevilor. De exemplu, excursiile, drumeţiile sau taberele asigură un contact cu
obiectele, fenomenele şi locurile prezentate doar teoretic în clasă, uşurând astfel procesul formării
reprezentărilor concrete despre acestea. Serbările sunt activităţi extracurriculare care au mari valenţe educative
fiindcă permit implicarea unui număr cât mai mare de elevi, nu doar cei mai talentaţi într-un domeniu.
Concursurile şcolare îmbracă o formă competiţională pe diferite teme, implicând astfel procesul de pregătire
pentru participarea şi creşterea competitivităţii între elevi. Vizionarea spectacolelor sau filmelor sunt activităţi
care pe lângă faptul că îi permit elevului să dobândească informaţii îl stimulează spre activităţi de pictură, dans,
teatru, fotografie etc. Un alt aspect important al acestor activităţi este transdisciplinaritatea, întrucât îl forţează
pe elev să extragă informaţiile necesare îndeplinirii sarcinilor din întregul ansamblu al cunoştinţelor dobândite.
PROIECT DE EXCURSIE ŞCOLARĂ
Data excursiei: aprilie.2013
Tema: Frumuseţile judeţului Bacău
Itinerar: Bacău – Borzeşti – Oneşti - Târgu Ocna - Slănic Moldova – Dărmăneşti - Poiana Uzului – Comăneşti
– Moineşti – Tescani - Bacău
Tipul excursiei:  excursie cu caracter tematic
Grupul ţintă : elevii claselor I A, I B, a III-a A
Scop: - organizarea acestei activităţi răspunde dorinţei exprimate de elevi de a cunoaşte locuri noi, de a petrece
cât mai mult timp în aer liber, desfăşurând activităţi recreative şi instructive, consolidând cunoştinţele cu privire
la obiectivele turistice ale judeţului nostru.
Obiective:
- vizitarea unor obiective turistice: Biserica şi Muzeul de artă bisericească din Borzeşti, Salina Târgu Ocna,
Zona Izvoarelor Minerale, Parcul din Slănic Moldova, Cheile şi Cascada Slănicului, Barajul Poiana Uzului,
Palatul Ghika, Centrul Cultural Rosetti – Tescanu;
- creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea relaţiilor de prietenie, a spiritului de echipă, stabilirea
unui climat de încredere, favorabil comunicării;
- identificare obiectivelor turistice din judeţul nostru;
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- stimularea curiozităţii şi spiritului de explorare a copiilor;
- trezirea interesului copiilor de a petrece timpul liber în natură;
- valorificarea intradisciplinar şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor dobândite anterior.
Pregătirea excursiei:
- Stabilirea itinerariului şi a obiectivelor
- Colaborarea cu părinţii elevilor
- Colaborarea cu conducerea unităţii de învăţământ şi cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău pentru avizarea
excursiei şi obţinere aprobării
- Întocmirea unui regulament de desfăşurare

În cadrul proiectului - „Frumuseţile judeţului Bacău”, elevii au fost familiarizaţi cu obiective turistice,
cu construcţiile importante din oraşele judeţului etc. Am purtat discuţii legate de cum trebuie să ne deplasăm şi
să ne comportăm atunci când vizităm un obiectiv turistic.
Programul excursiei:
07:30 – plecarea din curtea şcolii
10:00 – vizitarea Bisericii şi Muzeului de artă bisericească din Borzeşti
11: 30 – Salina Târgu Ocna
12:30 – pauză de masă
14:00 – vizitarea staţiunii Slănic Moldova
15:30 – vizitarea Barajului Poiana Uzului
16:30 – vizitarea Palatului Ghika din Comăneşti
17:30 – vizitarea Centrului Cultural Rosetti - Tescanu din Tescani
19:00 – sosire în faţa şcolii

Valorificarea achiziţiilor rezultate în urma desfăşurării excursiei: întocmirea unui album cu
fotografii, întocmirea şi completarea unor colecţii personale, iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte
excursii.

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru
didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând 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 copiilor.
Varietatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul elevilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională.

Activităţile extracurriculare corect pregătite sunt atractive la orice vârstă, stârnind interes, producând
bucurie, facilitând acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă
simţul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii învaţă să se
disciplineze singuri, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi
responsabilităţi. Prin acest fel de activitate, cadrul didactic are şansa de a cunoaşte mai bine elevii, să-i dirijeze,
să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal – pregătirea copilului
pentru viaţă.

Cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor
extracurriculare, modificând destul de mult modul de gândire al elevilor săi, evitând critica în astfel de
activităţi, încurajând elevii şi realizând un feedback pozitiv.
În consecinţă, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale
specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei
generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale,
realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.

Cercul de limba franceză, un mod eficient de a dezvolta competențe de comunicare

Maricica Iosub
Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău

I. Argument:
Într-un sistem de învăţământ în care aproape că nu mai e timp să tratăm elevul ca o entitate

individuală, un cerc de limba franceză, prin conţinuturile şi strategiile de lucru propuse, se dovedeşte a fi un
instrument eficace de descoperire și aprofundare a limbii, culturii și civilizației franceze și în același timp pentru
atragerea și a altor elevi în fascinantul univers francofon în condițiile în care tinerii aleg mai degrabă să studieze
și / sau să aprofundeze limba engleză.

Deși cercul de limba franceză face parte din categoria proiectelor de dezvoltare la nivel non formal,
acesta nu se poate detașa de celelalte tipuri de educație (formală și informală). Activitățile desfășurate sub
îndrumarea unui profesor de limba franceză, care are rol de animator, se dovedesc a fi un câștig atât pentru
elevii participanți cât și pentru instituția care propune astfel de activități. Elevul este tratat ca o valoare, acesta
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putând să își valorifice aptitudinile şi capacităţile de care dispune, având posibilitatea de a adapta şi integra la
condiţii concrete cunoştinţele, priceperile şi deprinderile de care dă dovadă.
II. Scop:

Revigorarea la nivel comunicațional a interesului elevilor pentru utilizarea limbii franceze prin
descoperirea unor elemente de cultură și civilizație.
III. Obiective:

 Conștientizarea necesității înțelegerii și comunicării în limba franceză;
 Promovarea unor elemente de cultură și civilizație franceză în rândul elevilor;
 Creșterea încrederii în propria persoană prin intermediul unei comunicări (orală / scrisă)

eficiente în limba franceză;
 Completarea cunoștințelor prevăzute în programele școlare.

IV. Activitățile propuse în cadrul cercului se desfășoară săptămânal și contribuie la educarea gândirii
reproductive şi creative, a inteligenţei, a imaginaţiei, a inventivităţii şi spontaneităţii, creându-se un cadru
propice relaţionării, socializării şi exprimării libere.

Acestea se adresează atât elevilor din ciclul primar cât și celor din ciclul gimnazial / liceal putând fi
structurate pe mai multe secțiuni:

 Coin – Littérature – în funcție de vârsta și de nivelul de cunoștințe ale elevilor se pot alege
fabule scrise de Jean de La Fontaine sau poeziile lui Jacques Prévert, piesele lui Molière sau
Eugène Ionesco. Memorabilă se dovedește și întâlnirea cu Micul Prinț, prin dramatizarea unor
fragmente din opera scriitorului Antoine de Saint-Exupéry.Această întâlnire cu personaje din
opere reprezentative ale literaturii franceze și universale oferă elevilor șansa de a comunica în
limba franceză (prin exercițiile de lectură, recitare), dar și de a -și evidenția talentul artistic.

 Coin – Traditions își propune să prezinte o serie de tradiții și obiceiuri specifice unor sărbători mai
cunoscute sau mai puțin cunoscute, cum ar fi: La Sainte – Catherine, La Saint – Nicolas, Noël și
l’Épiphanie, La Saint – Valentin, La Francophonie, le poisson d’avril, la Fête des mères sau la Fête
des pères.

 Recomandăm prezentarea unor aspecte legate de tradiții în apropierea sărbătorilor alese. Astfel, elevii
vor putea viziona documente autentice, vor putea confecționa diferite obiecte, simboluri ale
sărbătorilor sau chiar vor putea pregăti și degusta rețete simple din bucătăria franceză (les crêpes sau la
galette des rois).

 Coin – Paris prezintă un tur virtual al orașului capitală. Cu ce scop? Pentru a descoperi monumente și
muzee, pentru a face o plimbare prin parcurile și grădinile celebre sau en bateau-mouche pe fluviul
Sena, pentru a te relaxa în cafenele și restaurantele pline de turiștii osteniți savurând un bon repas à la
française sau pentru a vizita marile magazine care te invită la tot pasul la o sesiune de cumpărături etc.

 Coin – Divertissement pentru că o repriză de distracție este întotdeauna binevenită: cântece, dansuri,
jocuri, cum ar fi la pétanque, vor completa atmosfera plăcută.

V. Evaluare
Activitățile propuse în cadrul cercului demonstrează încă o dată că factorul „motivațional” este foarte

important în realizarea oricărui obiectiv. Informațiile prezentate, documentele vizionate, lucrările și
interpretările realizate au fost foarte apreciate de toți participanții, care vor demonstra că o limbă străină „se și
vorbește”. Ei se vor întrece înt r-un concurs de cunoștințe generale – Questions pour un champion. De produsele
realizate în cadrul activităților din cadrul cercului se bucură invitații, părinți și bunici, frați și surori, dar și
animatoare. La final, efortul „micilor sau marilor francofoni” va fi răsplătit prin aplauze binemeritate dar și prin
diplome.

În concluzie putem afirma că implicarea elevilor în activități școlare (educație formală) sau
extrașcolare (educație non formală) care pun accentul pe abordarea comunicativă se dovedește a fi o strategie de
referință în învățarea limbilor moderne. A învăța o limbă străină nu se reduce doar la achiziționarea noțiunilor
gramaticale și a celor lexicale, ci înseamnă să îți însușești un set de elemente care constituie componente ale
comunicării. Valorificând elemente de cultură și civilizație franceză și francofonă, chiar și în cadrul unui cerc de
limbă și fără ca elevii să posede vaste cunoștințe lexicale sau gramaticale, vom reuși să le trezim interesul și să
îi motivăm în învățarea / aprofundarea limbii franceze.
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Educaţie nonformală în ateliere de vară

Ignat Aurelian-Vasile
Şcoala Gimnazială "Mihail Andrei", Buhuşi

Educaţia reprezintă un proces de devenire a omului producându-se atât prin alţii, în cadrul educaţiei
formale, nonformale cât şi prin sine în cadrul autoeducaţiei.

Începând de la perioada prenatală şi continuând cu perioada copilăriei şi a pubertăţii, educaţia se
realizează cu ajutorul cadrelor didactice.

Educaţia nonformală are următoarele caracteristici:
- varietate şi flexibilitate;
- diferenţierea conţinuturilor;
- tehnici de lucru;
- caracter opţional sau facultativ.

“Nu ştiu alţii cum sunt”, dar eu când am auzit de educaţie nonformală gândul mi-a zburat la Ateliere
de Vară organizate în şcoala noastră, Mihail Andrei- Buhuşi, în parteneriat cu Asociaţia OvidiuRo. Anul acesta
se împlinesc 10 ani de când activez în cadrul şcolii şi toţi atâţia ani de colaborare cu Asociaţia Ovidiu Ro.

De ce Ateliere de Vară?
În România, perioada vacanţei de vară nu este îndeajuns de "exploatată", cu excepţia taberelor, unde

foarte puţini copii îşi pot permite să participe. Asociaţia OvidiuRo, prin programele Fiecare Copil în Grădiniţă
şi Fiecare Copil în Şcoală, se implică activ în educaţia  copiilor cu posibilităţi financiare precare din România.
Misiunea OvidiuRo este de a da copiilor născuți în sărăcie șansa de a-și construi un drum în viață, de a rupe
cercul vicios al sărăciei.

Ce este un Atelier de Vară?
Se ia un cadru didactic dispus să-şi sacrifice două săptămâni din concediu. Se recrutează un număr

de 15-20 de copii, care pot fi antepreşcolari, preşcolari sau scolari. Din experienţa mea, familiile sărace sunt mai
numeroase, iar frăţiorii mai mari sigur vor veni şi cu cei de 3 - 4 ani care nu sunt înscrişi la grădiniţă. Astfel
putem să formăm grupele de gradiniţă mai devreme. Se realizează o unitate de învăţare pe o temă cunoscută de
copii şi se împarte în 10 activităţi pentru tot atâtea zile. Programul activităţior este de doar 3 ore şi se poate
stabili cu părinţii. Implicarea părinţilor este binevenită, iar ultima zi se poate încheia cu o mică oră deschisă în
care copiii prezintă ce au învăţat ei timp de 10 zile.

Cum ne ajută Atelierele de Vară?
Personal, cred, că organizarea unui atelier este benefică în special pentru acomodarea copiilor care

vin pentru prima dată în grădiniţă. Se ştie că în primele săptămâni la grădiniţă, acomodarea copiilor poate
deranja ora sau colectivul. De aceea această acomodare se realizează în cadrul Atelierului de Vară. Învăţătorii
care îşi cunosc mult mai bine colectivul pot realiza activităţi de recuperare a unor lacune cu elevii mai slabi, iar
cu elevii mai buni pot descoperi lucruri interesante despre mediul înconjurător.

Cum planificăm o zi?
Ziua poate debuta cu parcurgerea unui traseu desenat sau amenajat pe holul şcolii sau în clasă. După

terminarea traseului, copiii îşi pot alege unele activităţi libere de joacă: construcţii cu cuburi, puzzle-uri, fişe de
desenat. Aceste activităţi pot dura maxim 30 de minute.

Întâlnirea de dimineaţă, activitate de cunoaştere şi intercunoaştere, debutează cu agenda zilei unde se
stabileşte: data zilei respective, ziua din săptămână, anotimpul, luna anului şi anul. În carul întâlnirii de
dimineaţă cadrul didactic va prezenta obiectivele stabilite pentru ziua respectivă. Prezenţa poate fi făcută sub
formă de joc chiar de copii. Aceştia se vor număra astfel:
- o fetiţă va număra doar băieţii folosind numărul substantivului pentru genul masculin, iar un băieţel va număra
doar fetiţele, folosind numărul substantivului pentru genul feminin. Un al treilea copil va număra toţi copiii
prezenţi. Astfel, educatoarele pot evalua bagajul de cunoştinţe cu care vine copilul în gradiniţă.

Activităţile nu durează mai mult de 40 de minute, întrerupte de o gustare binemeritată. Încheierea se
va face pe covor, unde copiii vor recapitula cele învăţate.

Este important să amintesc ca Asociaţia OvidiuRo a susţinut si organizat Atelierele de Vară din
Buhuşi, cât şi din celelalte locaţii din ţară cu: cursuri pentru profesori, rechizite şcolare şi banii de gustare.

Ştiu că acum fiecare va spune ca suntem norocoşi, aşa este, dar cred că dacă cineva va încerca să
organizeze un Atelier de Vară, fiecare familie îşi va trimite copilul cu pacheţel. Important este să încercăm, iar
reuşitele nu vor întârzia să apară.

Bibliografie:
Radu, I., Ezechil, L., Pedagogie – Fundamente teoretice, Editura V& I Integral, Bucureşti, 2002
http:www.ovid.ro
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Educaţia formală versus educaţia nonformală

Ignat Maria-Daniela
Şcoala Gimnazială "Alexandru cel Bun" Bacău

MOTO: "Educaţia este mişcarea din întuneric spre lumină". Allan Bloom

Termenul "educaţie" provine din limba latină, de la substantivul "educatio", care semnifică hrănire,
creştere, cultivare. Acest concept a înregistrat o serie de accepţiuni. El a fost definit ca "arta de a forma bunele
maniere sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele"-Platon. În
accepţiunea lui Aristotel educaţia trebuie să fie de interes public, şi nu ceva  particular, de fapt ea pregătind
viitori cetăţeni, implicând o actiune de "dăltuire" a fiinţei umane. Imm. Kant apreciază că educaţia valorifică
natura umană în folosul societăţii. O viziune interesantă asupra educaţiei o întâlnim la J.J. Rousseau. Acesta
consideră că educaţia este concomitent intervenţie şi neintervenţie, natura fiind profesor, iar obiectele modele.
John Locke ne atrage atenţia că nu trebuie ignorată ereditatea, zestrea naturală a copilului; E. Durkheim-
sociolog francez vede educaţia ca o acţiune "exercitată de către generaţiile adulte asupra celor ce nu sunt coapte
pentru viaţa socială. Ea are ca obiect să provoace şi să dezvolte în copil un număr oarecare de stări fizice,
intelectuale şi morale, pe care le reclamă de la el atât societatea politică, cât şi mediul social căruia îi este cu
deosebire destinat" (apud Nicola,I.şi Fărcaş, D.,1997, p.9). Analizând atent afirmaţiile anterioare putem
conchide că unii pedagogi plasează izvorul educaţiei în copil, alţii în societate. Ceea ce trebuie avut în vedere
este, însă, relaţia ce se stabileşte între cei doi poli - copilul şi societatea.

Educaţia este o activitate socială complexă care se realizează printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni
exercitate în mod conştient, sistematic şi organizat; în fiecare moment un subiect- individual sau colectiv-
acţionând asupra unui obiect- individual sau colectiv-, în vederea transformării acestuia din urmă într-o
personalitate activă şi creatoare, corespunzătoare atât condiţiilor istorico-sociale prezente şi de perspectivă,
cât şi potenţialului său biopsihic individual.(ibidem, p.10)

Pe întreg parcursul vieţii, fiecare om se află sub impactul a două categorii de fenomene: acţiunile
educative şi influentele educative, în ambele cazuri observându-se contribuţia acestora la formarea individului.
Putem spune că au finalitate educativă, provocând şi susţinând transformările ce apar în structura internă a
personalităţii umane, diferenţiindu-le, însă, maniera în care sunt organizate şi nivelul de eficienţă pe care îl ating
(apud Nicola,I.şi Fărcaş, D.,1997).

Coombs şi Ahmed au identificat trei tipuri ale educaţiei, în condiţiile în care aceasta-educaţia- este
echivalentă cu învăţarea: educaţia formală, educaţia nonformală şi educaţia informală.

Educaţia formală (cuvântul latinesc formalis are semnificaţia de "organizat", "oficial") (apud
Jinga, I şi Istrate, E, 1998) "reprezintă ansamblul actiunilor pedagogice proiectate instituţional prin structuri
organizate sistematic, pe niveluri şi trepte de studii, în cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, în
timp şi spaţiu: planuri, programe, manuale, cursuri etc." (cit. în Cristea, S., 1998, p. 126). Aceasta se identifică
cu educaţia şcolară, impunându-se ca un imperativ al societăţii moderne (apud Radu, I. şi Ezechil, L., 2002).

Educaţia formală-şcolară prezintă o serie de caracteristici, delimitate ca fiind avantaje sau limite.
▲Avantaje:

-se desfăşoară în cadrul unei structuri organizate, numită sistem de învăţământ (apud Jinga, I şi Istrate, E,
1998);

-are finalităţi educaţionale clar formulate, exprimate prin idealul educaţional, toate acestea realizându-se
prin intermediul procesului de învăţământ, caracterizat prin intensitate, continuitate în timp şi sistematizare şi
concentrare a cunoştinţelor; principala activitate este cea de predare-învăţare, cu ecou în plan intelectual,
afectiv-emoţional şi acţional al elevului (ibidem) ;

-educaţia formală facilitează însuşirea sistematizată şi conştientă a informaţiilor, contribuind la
dezvoltarea de capacităţi, priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini în vederea integrării cu succes a viitorului
adult în societate;

-în realizarea educaţiei formale se folosesc planuri, programe şcolare, manuale, auxiliare, « pe bază de
orare şi evaluări, "acestea exprimându-se în moduri diferite: note, calificative, aprecieri, caracterizări"» (cit. în
Jinga, I şi Istrate, E, 1998, p.152);

-educaţia formală este realizată de profesionişti competenţi ca specialişti, dar şi ca pedagogi şi metodişti
ai disciplinelor pe care le predau, ce se adresează persoanelor cu statut de elevi sau studenţi (ibidem);

-evaluarea se desfăşoară în forme, modalităţi şi etape astfel gândite încât să asigure într-un grad cât mai
mare reuşita şcolară şi dezvoltarea personalităţii celui instruit; totodată se are în vedere şi dezvoltarea capacităţii
de autoevaluare (ibidem).

▼Limite:
-la un moment dat transmiterea cunoştinţelor se face după o rutină ce se instalează în timp, dată fiind de

stilul de predare al cadrului didactic, afectând mai mult sau mai puţin calitatea actului de instruire;
-unele informaţii sunt mai dificil de înţeles în cadrul limitat al sălii de clasă sau al unui laborator;
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-cunoştinţele acumulate nu pot fi aplicate imediat pentru a se putea reveni asupra eventualelor neajunsuri
sau lacune;

-vizează într-o mai mică măsură interesele şi preocupările elevilor;
-"tendinţa de îngurgitare şi degurgitare a cunoştinţelor" aşa cum susţine prof. univ. dr. Văideanu (apud

Jinga, I şi Istrate, E, 1998).
Educaţia nonformală ( lat. nonformalis a fost preluat cu sensul "în afara unor norme special/

oficial organizate pentru un anumit tip de activitate") (Jinga, I şi Istrate, E, 1998, p. 154) însumează totalitatea
"acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un cadru instituţionalizat extradidactic sau / şi extraşcolar,
fiind considerată o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile asimilate informal" (Cristea, S.,
1998, p. 135). Această formă de educaţie este mai puţin riguroasă, educabilul având o mai mare libertate de
manifestare şi de opţiune (apud Radu, I. şi Ezechil , L., 2002), dar mereu cu efecte formative.

Educaţia nonformală se realizează pe două trasee pedagogice: a) unul aflat în exteriorul clasei de
curs: cercuri pe discipline de învăţământ, interdisciplinare, transdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive,
artistice, competiţii, olimpiade şcolare, întreceri etc. şi b) un treseu extraşcolar: activităţi perişcolare (excursii,
tabere, vizite, teatre, cinema, expoziţii) şi activităţi paraşcolare desfăşurate în mediul socio-profesional.

▲Avantaje:
-elaborarea unor programe diversificate, vizând lărgirea orizontului de cunoaştere sau îmbogăţirea

cunoştinţelor dintr-un anumit domeniu (apud Bărduţă, V., 2002) ;
-programele vizează interdisciplinaritatea şi educaţia permanentă;
-posibilitatea de a alege o activitate sau alta în funcţie de dispoziţia şi de interesul manifestat la un

moment dat de elev;
-contribuie  atât la dezvoltarea pesonalităţii, cât şi la mărirea calitativă şi cantitativă a volumului  de

cunoştinţe;
-cadrul didactic are rol de facilitator, moderator, partener, dirijând "din umbră" învăţarea;
-pot fi implicaţi cu succes părinţii elevilor, realizându-se în acest mod şi o instruire a părinţilor, dar şi o

mai bună conştientizare a nevoilor copiilor;
-reprezintă momente de odihnă activă, ceea ce duce la un randament ridicat, favorizând dezvoltarea

creativităţii, a spiritului inovator, a originalităţii (apud Radu, I. şi Ezechil , L.,2002);
▼Ca şi dezavantaje, enumerăm:

-obiectivele educaţionale sunt pe termen scurt, strategiile "nu asigură conţinuturile pedagogice necesare
pentru susţinerea socială a acţiunilor educaţionale declanşate şi nici resursele de adaptabilitate valorificabile în
direcţia educaţiei permanente" (Radu, I. şi Ezechil , L.,2002, p.136) ;

-evaluarea este facultativă, neformalizată, cu accente psihologige, fără acordarea de note sau calificative
şi promovarea unui activism de suprafaţă (idem).

Este demult demonstrat în practica şcolară că procesul instructiv-educativ este cu atât mai eficient
cu cât cele două forme de educaţie sunt îmbinate firesc, acestea fiind complementare, potenţându-se reciproc.
Educaţia formală trebuie să  integreze creativ influenţele educaţiei nonformale, valorificând mereu experienţele
dobândite de elevi în afara şcolii. În acest sens, mai mulţi autori au propus diferite moduri de îmbinare a celor
două forme ale educaţiei:

-lecţii tematice şi lecţii în care elevii să-şi valorifice cunoştinţele obţinute în cadrul nonformal;
-ore de dezvoltare personală în care să se dezbată situaţii concrete;
-alternarea metodelor ce implică studiul în clasă cu cel independent;
-predarea – învăţarea - evaluarea cunoştinţelor şi a competenţelor să se realizeze pe cât posibil în cadrul

formal, dar şi nonformal;
-proiectarea activităţilor nonformale având în atenţie obiectivele şi conţinuturile curriculei, cât şi

particularităţile psihoindividuale ale elevilor, astfel încât să-i motiveze şi să le trezească interesul pentru
educaţie şi autoeducaţie.

Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte. Confucius
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Pădurea- oxigenul copilăriei

Ana Nicoleta Irimia
Şcoala Gimnazială  „Scarlat Longhin” Dofteana

Motto: „Pădurea este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a destinat omului”

Dintotdeauna, de la primele sale începuturi, omul s-a format şi s-a dezvoltat alături de natură. În lungul
drum al evoluţiei sale, omul a interrelaţionat cu mediul natural  bucurându-se de dărnicia sa, dar şi intervenind,
mai mult sau mai puţin conştient, în echilibrul acestuia, prin modificări care influenţează şi  dezvoltă dezastre
ecologice şi schimbarea totală a feţei bătrânei noastre Terra.

Toate aceste lucruri ne fac să intrăm în alertă, să dorim să acţionăm pentru a le stopa. Şi astfel am ajuns
să ne punem întrebările: “Ca exponenţi ai didactismului nu putem face nimic? Nu este păcat să nu-i învăţăm pe
copii de mici să respecte mediul înconjurător şi să-l ocrotească?”. Dorim ca şi ei să fie printre cei care strigă:
„Nu mai distrugeţi pădurile! Suntem în pericol!”.

De aceea, una dintre componentele „noilor educaţii” este educaţia  pentru mediu sau educaţia
ecologică, ce are drept obiective:
- sensibilizarea omului asupra existenţei mediului natural;
- responsabilizarea acestuia în înţelegerea corectă a relaţiei om-natură;
- formarea unei conduite ecologice.

Atingerea acestor obiective majore nu se poate face decât prin acţiunea complementară a tuturor
factorilor educaţionali: şcoală, familie, societate iar activităţile extraşcolare complexe asigură climatul acestei
interacţiuni cu influenţe benefice în formarea personalităţii elevilor.

Proiectul „Pădurea – prietena noastră” se înscrie în acţiunile Programului Naţional „Luna pădurii”,
prin  derularea Proiectului „ECO – Şcoala” şi  îşi propune ca obiective:
să exemplifice plantele şi animalele din pădurile noastre;
 să recunoască plantele şi animalele din pădurile noastre;
 să realizeze diferite activităţi experimentale pentru protejarea mediului
 să  deseneze şi să realizeze la abilităţi practice lucrări inspirate din viaţa pădurii;
 să cunoască reguli de ocrotire a naturii şi de protecţie a mediului înconjurător;
 să ia atitudine faţă de cei care încalcă regulile de protejare a mediului;
 să coopereze într-o echipă pentru realizarea unei sarcini comune, ţinând seama de ideile altora şi

punând în valoare şi ideile proprii.
Ca teoria să fie reţinută şi aplicabilă m-am gândit la o activitate interdisciplinară realizată unde

altundeva decât în PĂDURE, mai exact în Parcul Dendrologic Dofteana.
Acesta constituie o colecţie ştiinţifică dendrologico-silviculturală formată din peste 660 de specii şi

varietăţi de arbori, ce se întinde pe o suprafaţă de 24 ha.
Este creaţia măiastră a unuia dintre cei mai mari şi pasionaţi silvicultori, IULIU MOLDOVAN, care a

sădit lângă fiecare puiet o parte din sufletul său şi unde zi de zi a privit cum cresc scumpii lui arbori, cărora le-a
purtat o grijă permanentă. Arboretumul Dofteana constituie o valoroasă colecţie de specii lemnoase, în special
de răşinoase, atât din ţara noastră cât şi din alte ţări. Arboretumul prezintă o deosebită importanţă forestieră
botanică, didactică, ştiinţifică şi social-culturală.

Din punct de vedere social-cultural, Parcul Dendrologic Dofteana constituie un minunat loc de
relaxare, excursii şi instruire pentru locuitorii comunei, dar şi ai localităţilor din împrejurimi.

Înarmaţi cu voioşie şi curiozitate, dar mai ales cu dorinţa de a înfăptui ceva cu adevărat folositor, am
pornit….. spre parc, acolo am realizat câteva activităţi instructiv educative:
 Observarea schimbărilor din natură odată cu sosirea primăverii;
 Recunoaşterea unor specii de arbori şi plante întâlnite in lecţiile de cunoaştere a mediului;
 Desfăşurarea unor acţiuni de curăţare a spaţiului verde de crengi uscate şi gunoaie;
 Activităţi sportive.
 Desene
Ca toată această experienţă să contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor şi să dobândim şi alte capacităţi, am

desfăşurat în clasă câteva LECŢII  DE SINTEZĂ,  dovedind că aventura noastră în mijlocul naturii a fost
eficientă.

Astfel, organizaţi pe grupe am aplicat diverse metode de învăţare activă: ciorchinele (în centrul aflându-se
cuvântul PĂDURE), cubul; am completat rebusuri, am realizat un portofoliu cu diverse curiozităţi, afişe cu
mesaj ecologic, desene şi colaje.

Bibliografie:
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Didactic.ro

Activitatea didactică ȋntre formal și nonformal

Isac Mihaela-Oana
Şcoala Gimnazialǎ  ,,Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” Oneşti

MOTTO:
“Gândiţi şi interpretaţi, nu doar citiţi şi memoraţi.”

Învăţarea constituie activitatea predominantă a vârstei şcolare pe toată durata frecventării de către
persoană a unei forme instituţionalizate de învăţământ. Acest lucru nu înseamnă că învăţarea se realizează doar
în mediul şcolar; mai mult decât atât, în familie şi în grupurile de prieteni chiar jocul capătă treptat conţinut
tematic, prin care persoana realizează spontan iniţierea în atingerea unor obiective. Activitatea de învăţare
presupune anumite exigenţe sub aspectul condiţiilor interne şi externe, în sensul că ele trebuie să fie adecvate
rezultatelor aşteptate. Rezultatul explicit al activităţii de învăţare este modificarea realizată la nivelul sistemului
psihic; ceea ce se obţine prin învăţare devine condiţie internă a unor activităţi ulterioare, de învăţare, de joc sau
de muncă. Activitatea de învăţare are o motivaţie mult mai complexă decât jocul; curiozitatea şi nevoia de
acţiune care susţin şi această activitate devin treptat nevoie internă de cunoaştere, factor motivator esenţial al
învăţării. Nevoia de cunoaştere se naşte din confluenţa a două surse de origine diferită, una fiind de natură
intrinsecă, alta de natură extrinsecă.

O primă sursă îşi are originile în nevoia de activitate şi curiozitate. Evoluţia progresivă a curiozităţii
care a motivat acţiuni ce au adus satisfacţie persoanei, în joc sau activităţi anterioare de învăţare, determină o
nevoie intrinsecă de cunoaştere a cărei satisfacere este asociată cu activitatea actuală de învăţare. O altă sursă îşi
are originea în exigenţele sociale care acţionează ca presiuni de conformare asupra persoanei în diferite grupuri
sociale din care face parte (performanţe, statut, standarde). Acceptarea autentică, integrală (cognitiv – afectiv –
voluntară) a exigenţelor sociale poate deveni tot o nevoie intrinsecă de cunoaştere; acceptarea formală ori
parţială (cognitiv – voluntară sau imitativă) rămâne o nevoie extrinsecă de cunoaştere. Performanţe comparabile
sunt realizabile, între anumite limite, din perspectiva ambelor structuri motivatoare. Mai mult decât atât, aceste
structuri coexistă la nivelul constelaţiei motivaţionale, ceea ce diferă fiind ponderea lor în ansamblul respectiv;
structurile motivaţionale extrinseci şi cele intrinseci se pot sustine reciproc

Categoriile de activităţi caracterizează diferite vârste şi diferite medii sociale fără a fi exclusive;
dobândind anumite specificităţi, ele coexistă în anumite medii şi la anumite vârste, în pondere diferită. Jocul,
învăţarea şi munca sunt interdependente, ele se condiţionează reciproc; se poate aprecia că: Jocul este premisa
învăţării, aşa cum învăţarea este premisa muncii. Aceeaşi activitate la vârste diferite are semnificaţii categoriale
distincte (joc, învăţare, muncă).

- Munca - joc este mai uşoară decât munca - trudă.
- Una şi aceeaşi activitate poate fi pentru persoane diferite joc, muncă sau învăţare.

În abordarea analitică a procesului de învăţare se ia în considerare definiţia descriptivă a lui P.Golu (în
Popescu, N.P., 1987) conform căreia învăţarea este un “proces evolutiv, de esenţă informativă-formativă,
constând în dobândirea (recepţionarea, stocarea, valorizarea internă) de către fiinţa vie, într-o manieră activă,
explorativă a experienţei de viaţă şi, pe această bază, în modificarea selectivă şi sistematică a conduitei, în
ameliorarea şi perfecţionarea ei controlată şi continuă sub influenţa acţiunilor variabile ale mediului ambiant.”

Caracterul evolutiv al învăţării arată faptul că procesul se desfăşoară în timp, producând transformări
continue, din ce în ce mai favorabile adaptării. Timpul necesar învăţării diferă de la o persoană la alta în cazul
aceleiaşi situaţii de învăţare, fiind dependent de particularităţile psihice ale fiecăreia, diferă de asemenea la
aceeaşi persoană de la o situaţie la alta, fiind dependent de elementele contextuale. Esenţa informativă-
formativă relevă procesul de învăţare în contactul permanent al persoanei cu noutăţi care-i asigură un număr
crescând de elemente descriptive ale unor realităţi. După asimilare (integrare la structurile anterioare şi
consolidare), informaţiile (noutăţile) devin cunoştinţe, bunuri individuale, instrumente de dobândire a noi
cunoştinţe, tot în procesul învăţării sau în activităţi aplicative, teoretice sau practice, de utilizare a celor învăţate.
Învăţarea duce, prin urmare, la o mai bună cunoaştere a realităţii (informare), la explicarea sau la anticiparea
unor noi realităţi şi la perfecţionarea posibilităţilor individuale de a reacţiona (răspunde) la provocările realităţii,
la formarea capacităţilor individuale, a mijloacelor psihice de adaptare la diferite situaţii.

“Dobândirea experienţei de viaţă” se realizează prin operaţii distincte care, luate în parte, sunt funcţii
ale proceselor psihice fundamentale. Realizarea eficientă a unei operaţii este o condiţie necesară a realizării
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operaţiei consecutive şi influenţează rezultatele procesului în ansamblu. Nevoia de cunoaştere se naşte pe
parcursul asimilării experienţei de viaţă; ea are o evoluţie dinamică, specifică fiecărei persoane în diferite
momente ale existenţei sale sub aspectul intensităţii, a diversităţii domeniilor de interes şi a obiectului concret al
interesului. Dinamica internă a nevoii de cunoaştere este factorul principal (dar nu exclusiv) care face ca un elev
să se implice mai mult sau mai puţin în învăţare, să fie mai bine informat sau mai priceput la unele discipline
decât la altele care se bazează pe aptitudini similare, să prefere activităţile practice sau cele teoretice. Nevoia de
cunoaştere se structurează prin trăirea sentimentului de securitate individuală pe care luarea în stăpânire a
mediului extern o generează, prin interiorizarea exigenţelor sociale propuse persoanei, prin plasarea persoanei
pe o poziţie socială favorabilă datorită competenţei şi performanţei sale şi mai ales prin satisfacţia pe care o dă
înţelegerea şi cunoaşterea crescândă chiar pe parcursul procesului de învăţare. Dacă rămân neintegrate nevoii de
cunoaştere, motivele sociale amintite alături de multe altele (aşteptările socialului faţă de persoană, sistemul
practicat de recompensare, algoritmul social de acces la diferite poziţii sociale etc.), structurează constelaţia
motivaţională a învăţării în componentele sale extrinseci.

Educaţia formală (din latinescul „formalis” – formă, figură, model, organizat legal, formal) (Bontaş,
1998) se referă la ansamblul acţiunilor educative sistematice şi organizate, elaborate şi desfăşurate în cadrul
unor instituţii de învăţământ specializate (şcoală, universitate etc.) (Stan, 2001).

Alţi autori consideră educaţia formală punct de referinţă care pune în centrul preocupărilor sale copilul,
ca subiect al educaţiei şi instituţiei.

Caracteristici: scopul acestui tip de educaţie este introducerea progresivă a elevilor în marile paradigme
ale cunoaşterii şi instrumentalizarea lor cu tehnicile culturale care le vor asigura o anumită „autonomie
educativă”; pregătirea este elaborată în mod conştient şi eşalonat, fiind asigurată de un corp de specialişti
pregătiţi anume în acest sens. Informaţiile primite sunt cu grijă selectate şi structurate, permiţând o asimilare
sistematizată a cunoştinţelor şi facilitând dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi necesare integrării individului
în societate; acţiunea de evaluare se realizează în forme, moduri şi etape anume stabilite, pentru a facilita reuşita
şcolară.

Educaţia nonformală (latinescul „nonformalis” – fără norme, în afara formelor organizate în mod
oficial pentru un anumit gen de activitate) (Bontaş, 1998, p. 23) cuprinde totalitatea acţiunilor şi influienţelor
educative structurate, organizate şi instituţionalizate, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ (Stan,
2001).

Există de la începutul secolului XX, odată cu constituirea în Germania a unei asociaţii a tinerilor –
Wandervogels – ca o reacţie împotriva caracterului livresc al şcolii, prin care tinerii erau îndemnaţi să
călătorească, să cunoască natura, ţara.

Caracteristici: acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate, oferind
o mai bună posibilitate de pliere pe interesele şi posibilităţile elevilor; caracter facultativ sau opţinal; include
tipuri de activităţi: paraşcolare (de perfecţionare, reciclare etc.), perişcolare (vizite la muzeu, excursii, cluburi,
cercuri ştiinţifice, vizionări de filme etc); elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor
activităţi;  nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă; permite lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea
cunoştinţelor din anumite domenii, dezvoltarea unor aptitudini şi interese speciale; se valorifică aptitudinile şi
interesele elevilor; cunoaşte modalităţi diferite de finanţare; organizarea ei este planificată; poate fi o cale de
ajutor pentru cei cu şanse mici de a accede le o şcolarizare normală (săraci, izolaţi, analabeţi, tineri în derivă,
persoane cu nevoi speciale).

Se disting patru opţiuni metodologice de desfăşurare a educaţiei formale:
1. centrată pe conţinuturi (sănătate, planning familial, formare agricolă);
2. centrată pe problemele vieţii cotidiene;
3. pentru conştientizare (în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor individuale);
4. educaţia umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, încrederea în capacitǎţile de

iniţiativă, de creaţie şi decizie).
Cultivarea nevoii de cunoaştere la elev pune în evidenţă adevărata măiestrie didactică a profesorului,

aspiraţia acestuia către performanţă în activitatea educativă, implicarea vocaţională autentică în realizarea
funcţiei sale sociale şi abordarea modelării tinerei generaţii din perspectivă largă, instructiv şi preventiv
formatoare a personalităţii autonome şi creative, curiozitatea primară.

Verificarea practică a soluţiilor: ,,Cuvânt. Sunet. Culoare’’ – un opţional de plăcere
Disciplina opţională ,,Cuvânt. Sunet. Culoare” este de o reală valoare în vederea îndeplinirii unuia din

obiectivele principale ale învăţământului primar şi anume transdisciplinaritatea, şcoala oferind un cadru
coherent şi flexibil în care cooperarea, opinia liber exprimată, capacitatea de a face corelaţii intra şi
transdisciplinare, gândirea flexibilă, imagiaţia, dorinţa de afirmare şi valorile asumate constituie dimensiuni
definitorii.

Opţionalul a fost conceput ca o modalitate:
- de stimulare a creativităţii şi flexibilităţii gândirii elevilor punând accent pe învăţarea procedurală;
- de încurajare a creativităţii şi libertăţii de alegere a copiilor;
- de introspecţie, de cunoaştere a personalităţii elevului.
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Elevii sunt atraşi de lecturile literare, de lumea fascinantă a poveştilor cu Feţi-Frumoşi şi Ilene
Cosânzene, de poeziile cu muzicalitate deosebită care le încântă auzul şi inima şi sunt încântaţi atunci când au
posibilitatea de a intra în rolul personajelor, de a interpreta scurte scenete create uneori chiar de ei, de a
transpune în imagini personajele literare, de a interpreta cântece despre personajele îndrăgite. Literatura, muzica
şi artele plastice se regăsesc într-o construcţie unitară, mărturie a sensibilităţii umane ce irumpe într-o varietate
de modalităţi de exprimare. Limbajul muzical reprezintă o modalitate de stimulare a ,, gândirii culorii”,
,,imaginaţiei culorii” şi transpunerea acestora în cuvinte Apropierea copilului de muzică şi literatură se
realizează firesc, sunetele şi cuvintele se transformă, trecând prin vis şi inspiraţie, în culoare, trăsătură de penel,
creion, carioca.

Ora de opţional la clasă este deosebită deoarece atmosfera este relaxată, iar copiii se simt în largul lor
să-şi manifeste creativitatea pentru că sunt încurajaţi, stimulaţi şi motivaţi.
În cadrul  orelor am folosit câteva din metodele de stimulare a creativităţii potrivite cu vârsta elevilor dar şi cu
caracteristicile clasei. În concluzie, majoritatea metodelor active sunt aplicabile cu succes  având în vedere
vârsta elevilor şi faptul că elevii claselor II – IV  sunt foarte creativi.
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Exemple de activitǎţi desfǎşurate în cadrul Proiectului Educaţional ,,Cuvânt. Sunet. Culoare’’
desfǎşurat în parteneriat cu bibl ioteca ,,Radu Rosetti’’, Oneşti
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Strategii didactice  bazate pe cooperare și interactivitate

Ivu Cristina
Bîrleanu Monica – Eugenia

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău

Lecția trebuie să fie un act de creație în care învățătorul să fie pe rând autor, dirijor, scenarist, spectator și
chiar sufleor, schimbând, după caz locul cu obiectul și subiectul creației sale, elevul.

Pentru ca activitatea didactică să-și atingă obiectivele, trebuie ca învățătorul să folosească strategia
didactică adecvată situației de învățare, fie ea inductivă, deductivă, transductivă, reproductivă, algoritmică, etc.

Metodele de învățare nu pot fi declarate nici vechi, nici noi, nici pasive, nici active, metodele vechi pot
fi înnoite pentru a răspunde cerințelor unui învățământ modern, iar metodele noi devin , în timp,
tradiționale.Învățătorul alege și folosește în procesul de învățământ acele metode care-i ajută pe elevi în
activitatea lor, pentru a-și însuși cunoștințe sau pentru a-și forma priceperi și deprinderi.

,,Brainstorming sau metoda asaltului de idei presupune principiul amânării evaluării critice a ideilor
noi.Se folosește pentru a găsi soluții pentru o problemă, sau pentru a defini un domeniu.Este o metodă de
stimulare a creativității, practicându-se atât oral cât și scris.

Aplicație
Disciplina- Limba și literatura română
Conținutul – Textul  liric
Text  suport- ,, Iarna- Nicolae Labiș
Solicit elevilor să numească toate conceptele care le vin în minte, în legătură cu anotimpul de iarnă.

CER  SENIN NATURA DOARME

POMI ÎNCĂRCAȚI ZĂPADĂ
IARNA

PODOABE MUNCA OAMENILOR
GER

Fiind  brainstorming sunt acceptate toate conceptele, fără a fi criticate. În continuare, se realizează
ciorchinele, ancorându-i pe elevi la realitate cu ajutorul conversației euristice. Liniile de legătură din ciorchine
formează o conexiune în mintea copilului, iar noțiunile structurate schematic sunt receptate mai ușor.

IARNA
PODOABE- pomi încărcați- visează sub zăpadă

-alb –cât vezi
GER - calești de vijelii- geamuri reci – nasuri cârne de copii
NATURA AMORȚITĂ – alb- satele dorm
MUNCA OAMENILOR – în case- miroase a pâine- amărui- fum cald

-afară-sunt adăpate animalele-apă, nutreț
În etapa transferului de idei  se solicită elevilor să realizeze un scurt text în care să folosească cuvintele

și expresiile din ciorchine. Ciorchinele este o metodă de brainstorming, neliniară , utilizată pentru a stimula
gândirea.Ea se referă lastabilirea unor  legături între idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora.

Efectele  formative ale metodei  constau în stimularea imaginației,cultivarea creativității și solicitarea
gândirii pentru selectarea de noi idei.La nivel atitudinal încurajează competiția, stimulează exprimarea liberă,
sensibilizează și antrenează toți elevii clasei.

Metoda ȘTIU- VREAU SĂ ȘTIU- AM ÎNVĂȚAT

METODE CLASE  TAXONOMICE VERBE DE ACȚIUNE

BRAINSTORMING ANALIZA
a distinge, a compara, a detecta,a
formula

CIORCHINELE SINTEZA
a analiza, a propune, a relata
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Această metodă este eficientă pentru că are în vedere punerea în valoare a capacităților intelectuale ale
elevilor.În prima etapă se construiește un tabel cu trei rubrici. În prima rubrică elevii vor nota ceea ce ei cunosc
despre subiectul lecției. În cea de-a doua rubrică se notează intrebări formulate de către elevi , despre noțiunile
ce urmează a fi însușite. Răspunsurile la aceste  întrebări vor fi notate în rubrica ,,Am învățat
Aplicație
Disciplina: Istorie
Subiectul : Unirea Principatelor Române- 1859
Pentru completarea primei rubici se face apel la cunoștințele anterioare însușite de către elevi, în cadrul orelor
de literatură, prin intermediul textelor literare cu conținut istoric.

CE ȘTIU? VREAU SĂ ȘTIU! AM  AFLAT!

-organizarea de divanuri ad-hoc la
Iași  și București

1. Cum au pregătit românii Unirea? -Unirea formală hotărâtă de Marile
Puteri
-5 ianuarie 1859 Al. I. Cuza este
domn al Moldovei
-24 Ianuarie 1859- dublă alegere

2. Care  au fost  marile reforme? - reforma agrară
-reforma învățământului
-reforma justiției

-patriot
-drept
-demn
-generos

3. Ce  personalitate avea Al. I.
Cuza?

-talentat om politic

-Unirea Principatelor a pregătit
Marea Unire de la 1918

4. Care a fost importanța Unirii
Principatelor?

A pus bazele statului național
moder n.

METODA CADRANELOR poate fi considerată metodă de recapitulare și sistematizare a
cunoștințelor. Informația este rezumată, prelucrată în cuvinte puține, pe baza a patru criterii. Această metodă
poate fi utilizată cu succes în momentul evaluării, retenției sau a conexiunii inverse.

Etape- stabilirea tipului de activitate, realizarea celor patru cadrane după criteriul ales anterior, lectura
textului, formularea răspunsurilor, evaluarea rezultatelor.

NOTE STRUCTURATE

IDEILE  TEXTULUI SENTIMENTELE

LEGĂTURA CU
REALITATEA

MESAJUL

Aplicație
Disciplina- Limba și literatura română
Subiectul - ,, Banul  muncit ,după Alexandru Mitru
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IDEILE  PRINCIPALE ALE TEXTULUI

Petcu avea un fecior leneș.
Tatăl aruncă banul nemuncit în foc.
Iliuță prețuiește banul muncit.

SENTIMENTELE

-supărarea tatălui
- bucuria

LEGĂTURA CU REALITATEA

Copiii respectă munca părinților.
Copiii își ajută părinții la treburile casnice.

Mesajul

-proverbe și zicători despre muncă

Formal şi nonformal în activitatea didactică- Modalităţi de abordare psihopedagogică
referitoare la formele educaţiei

Kincses Irina,
Şcoala Gimnazială   Luncani, Structură a Şcolii Gimnaziale ,Al. Piru” Mărgineni

Motto:
,,Avem frumuseţea în noi, dar cât de orbi suntem! Mulţi oameni privesc minunile acestei lumi şi par să

nu vadă nimic. Orice clipă trăită este un moment nou şi unic al Universului, un moment care nu a existat
niciodată şi care nu se va mai întoarce în veci. Iar noi îi învăţăm pe copii, la şcoală, că doi şi cu doi fac patru şi
că Parisul este capitala Franţei. Când vom ajunge oare să le spunem ceea ce sunt?

Fiecărui copil ar trebui să-i spunem: Ştii ce eşti tu? Eşti un miracol. Eşti unic. În întrega lume nu mai
există nici un copil identic cu tine. Au trecut milioane de ani şi milioane de ani vor mai trece, niciodată nu va
mai exista un alt copil ca tine. Uită-te la trupul tău cât este de minunat! Picioarele tale, braţele tale
neîndemânatice, felul în care te mişti! Poţi să ajungi un Shakespeare, un Michelangelo, un Beethoven. În tine
este toată forţa. Da, eşti un miracol!” (Pablo Casalas)

Sistemele de învăţământ din lumea întreagă sunt supuse reformelor şi demersurilor de inovare la
nivelul tuturor componentelor majore: structuri instituţionale, forme de realizare a educației, metodologie
didactică, formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, practica evaluării şi interpretării rezultatelor
didactice, practica evaluării şi interpretării rezultatelor şcolare.

Reforma învăţământului românesc, democratizarea acestuia impun un sistem educaţional flexibil şi
unitar care să asigure calitatea educaţiei şi respectarea unor standarde acceptate pe plan naţional şi internaţional.
Reforma învăţământului românesc nu poate fi concepută fără o regândire la nivelul influențelor pe care le
exercită în dezvoltarea personalității copilului toate cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală,
informală, recunoscut fiind faptul că între acestea există o relaţie de intercondiţionare reciprocă fiecare
realizându-se prin raportare la celelalte.

Educaţia formală reprezintă acea „educaţie instituţionalizată, structurată în mod ierarhic, gradată
cronologic şi condusă de la centru; prin tradiţie, ea a constituit centrul de interes al politicii şcolare” (Th. La
Belle, p. 152), respectiv „un ansamblu de activităţi pedagogice, care sunt proiectate instituţional ca expresie a
unei politici educaţionale care stabileşte finalităţile, fiind legiferate şi desfăşurate în cadrul unui sistem naţional
de învăţământ precis structurat, ierarhizat gradual pe stadii de vârstă, cuprinzând unităţi şi instituţii de
învăţământ de diferite tipuri şi niveluri”. În sinteză,  caracteristicile sale definitorii sunt:
 este educaţia realizată în grădiniță sau şcoală, considerate instituţii cu rol fundamental în formarea

personalităţii (rezultă sinonimia educaţie formală-educaţie şcolară) şi prin intermediul întregului sistem
/ proces de învăţământ;

 presupune un ansamblu de influenţe intenţionate, organizate, sistematice, proiectate, concepute din
perspectiva unor macrofinalităţi educaţionale cunoscute;

 reprezinţă un proces intensiv (nu în sens pur cantitativ sau ca durată - 10, 12, 15 ani, ci prin valoarea
elementelor achiziţionate, elemente care sunt fundamentale pentru întreaga evoluţie ulterioară a
personalităţii umane-deprinderi de muncă intelectuală de bază, atitudinea faţă de învăţătură şi muncă);

 presupune prezenţa şi acţiunea unui personal special pregătit în acest sens, personalul didactic ( de
unde şi necesitatea unei pregătiri de calitate a viitorilor formatori);

 beneficiază de un cadru material special organizat, cu dotări specifice, cu conţinuturi selectate şi
structurate pe baza unor principii psihopedagogice, sintetizate în planuri, programe şi manuale şcolare;
În ciuda poziţiei sale centrale (şi, prin aceasta, privilegiate) în cadrul procesului de formare a

personalităţii umane, educaţia formală nu este lipsită de unele limite cum ar fi:
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 organizarea pe bază de planuri şi programe şcolare fărâmiţează conţinutul educaţiei, îngreunând
procesul de realizare a conexiunilor şi sintezelor interdisciplinare;

 caracterul obligatoriu, şi prin aceasta coercitiv, ce diminuează motivaţia învăţării;
 predispune către rutină şi monotonie;
 generează tendinţa de „îngurgitare” a cunoştinţelor;
 lipsa de flexibilitate a conţinuturilor şi a modalităţilor de organizare/desfăşurare a procesului

educativ.
Educaţia nonformală reprezintă  „orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara

sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare subgrupelor specifice populaţiei (atât adulţi cât şi
copii)” (Th. La Belle, p. 152). Deşi, aparent, nonformal este o negaţie logică şi lingvistică a lui formal, în planul
educaţiei relaţiile dintre ele sunt de complementaritate, în măsura în care ceea ce se realizează nonformal are un
caracter mai puţin formal, oficial, coercitiv, standardizat, algoritmizat dar, prin efecte, este puternic formativ.
Dintre caracteristicile sale menţionăm:
 este organizată în şcoală, în afara orelor de curs cu caracter obligatoriu, cât şi în alte instituţii (case de

cultură, teatre, atenee, cinematografe, case de cultură, palate sau cluburi ale copiilor, biserică), ceea ce
conduce la sinonimia educaţie nonformală-educaţie extraşcolară;

 presupune un ansamblu de influenţe intenţionate, organizate, sistematice, realizate de instituţiile mai
sus menţionate la a căror alegere şi organizare contribuie, în grade diferite, chiar beneficiarii;

 vine în întâmpinarea nevoilor specifice ale diferitelor categorii de beneficiari generând alegerea
diverselor sale modalităţi de realizare (caracter opţional, facultativ);

 se realizează tot de specialişti (profesori, cercetători, tehnicieni, practicieni) care, însă, „îşi joacă
rolurile mai discret, asumându-şi adesea misiuni de animatori sau moderatori” ;

 beneficiază de structuri materiale proprii,  dotări caracteristice uneori mult mai bine puse la punct decât
în cadrul educaţiei formale (exemplu: muzee, cluburi ale copiilor, cercuri aplicative), operează cu
conţinuturi şi strategii flexibile, care cultivă interesele de cunoaştere, motivaţia intrinsecă,
creativitatea,dezvoltarea  predispoziţiilor);

 presupune realizarea colaborării dintre şcoala şi toate celelalte instanţe educaţionale.
Modalităţile în care educaţia formală se realizează se pot particulariza în funcţie de scopul lor

fundamental:
 adâncire a cunoaşterii, autoeducaţie şi petrecere a timpului liber-educaţie nonformală perişcolară -

realizată prin mediul socio-cultural şi instituţiile sale (familia, şcoala, organizaţii de copii şi tineret,
excursii, acţiuni social culturale, muzee, biblioteci, biserică, mass-media);

 perfecţionare profesională şi/sau civică-educaţie nonformală paraşcolară (5, p. 28)-realizată ca
activităţi de optimizare, reciclare (prin universităţi, şcoli, firme, asociaţii, ONG-uri) şi derulate de
mediul socio-profesional;

 egalizare a şanselor la educaţie pentru categorii sociale defavorizate: săraci, analfabeţi, persoane cu
nevoi speciale (Landsheere, p. 35-36).

Atenţionând asupra pericolelor ca educaţia nonformală realizată în afara instituţiilor „clasice” să
cultive derizoriul sau o cultură minoră, „populară”, unii autori insistă pe necesitatea articulării mai serioase a
şcolii cu celelalte instituţii şi factori educativi din perspectiva valorilor culturale autentice. De o mare valoare
formativă sunt, în acest sens, emisiunile radio şi TV cu scop educativ, canalele de televiziune cu destinaţie
formativă (Animal Planet, Discovery etc.).

Educația formală și educația nonformală coexistă în aria educațională de formare a individului și în
exercitarea funcțiilor lor, sunt interdependente.

Fiecare formă a educației are rolul specific modului de organizare sau influenței exercitate asupra
individului, are rațiunea ei de existența și aria de acțiune în procesul educațional.

Se poate constata că educația formală și nonformală au puncte comune de acțiune în sistemul
organizat; facilitează și grăbesc progresul cunoașterii, interiorizează valorile culturii, modelează
comportamentele, au forme instituționalizate, dar sunt diferențiate prin cadrul și modalitățile de realizare a
educației.

Modalitățile de integrare a formelor educației includ activități diverse (Văideanu, G., 1998, pp. 222-
237, Joița, E., 2005, p. 237)  cum sunt:

 Lecții tematice generale;
 Lecții de deschidere spre informația obținută în cadrul nonformal și informal;
 Lecții țn echipe de educatori, învățători, profesori de la grupe/ clase sau specializări diferite;
 Lecții de educație pe teme extrascolare actuale;
 Ore/ activități de sinteze periodice pe teme din problematica lumii ac tuale;
 Completarea învățării în clasă cu cea independentă;
 Activități în cercuri de elevi și în grupuri mici;
 Activități ca răspuns la interese manifestate;
 Introducerea de discipline opționale  actuale în planul de învățământ;
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 Includerea în evaluare și a raportării critice la influențele extrașcolare;
 Abordarea interdisciplinară;
 Atragerea comunității în parteneriatul educațional etc.

Cauzele integrării formelor educației după Cucoș, C., 2002, pp.45- 48, sunt:
 Nevoia de a răspunde unor situații complexe;
 Conștientizarea unor situații noi sau a unor nevoi individuale și colective;
 Ameliorarea formării educatorilor;
 Facilitarea autonomizării educaților;
 Coordonarea diferitelor subteme care au în vedere educația.

Există pedagogi precum T. Cozma care afirmă că „dacă, actual, predomină educația formală, în viitor
va crește ponderea educației nonformale și informale până la anularea activității școlii”. Ca mod de abordare,
formele educației solicită o “reprezentare holistică”. Potrivit acestei concepții, frontie rele dintre formele
educației sunt interdependente (Cozma, T., 2005, p. 38 ).

Se poate concluziona că educația formală se dovedeşte cea mai eficientă metodă de dezvoltare a
potențelor fiecărui copil pe latura cantitativă, iar educația nonformală e cea mai potrivită formă de înlăturare a
carenţelor prezente la nivel individual în dezvoltarea elevului.

Prin observarea copiilor de-a lungul întregului program instructiv-educativ desfăşurat în context formal
sau nonformal s-a constatat că evaluarea şi măsurile luate în urma rezultatelor obţinute are eficienţă şi astfel
copiii răspund pozitiv la stimulii educaţionali.

Bibliografie:
Cojocariu, V.M., Mâţă, L. (2011). Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Ghid pentru curs şi seminar.
Bacău: Editura Alma Mater;
Cucoş,  C. (2006). Pedagogie.Editia a II-a revazuta si adaugita, Iaşi:Polirom;
Dumitriu, Gh.; Dumitriu, C. (2003). Psihopedagogie, Bucureşti,E.D.P.;
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Educaţia formală şi nonformală în activitatea didactică în relaţia cu şcoala

Adina Leureanu
Liceul Tehnologic Hemeiuş

Şcoala Gimnazială « Grigore Tabacaru »- structură

Educatia formala si informala se afla intr-o relatie complixa cu scoala. Pe de o parte, scoala valorifica
primele achizitii nonformale ale copiilor, pe de alta parte, scola trebuie sa asigure fundamentele care fac
poosibile educatia si invatarea pe tot parcursul vietii .

O masura concreta in acest sens este elaborarea portofoliului personal pentru educatie permanenta, ce
contine pe langa studii si educatie formala, calificarile obtinute si competentele dobandite in contexte
nonformale, care sunt recunoscute sau nu printr-un act de studiu
Sistetemul de invatamant din Romania  a cautat la un nivel teoreticsi, pe o baza mai sistematica si aplicata sa
creeze deschideri pentru relationarea dintre educatia formala  si cea informala. Aceste deschioderi sunt jaloane
de curriculum national.

Desi se focalizeaza asupra experientelor de invatare formale, curriculum national are in vedere, prin
componenta sa reglatoare, crearea unor deschideri spre contextele de invatare informala si nonformale.

Componenta  reglatoare a CURRICULUMULUI   NATIONAL .Acestea pun in evidenta directiile
sistemului curricular « profilul de formare, care descrie ce anume se doreste a fi atins de catre fiecare elev la
sarsitul invatamantului obligatoriu ; finalitatile nivelurilor de invatamant ; ansamblul obiectivelor-cadru
organizate pe arii curriculare ( cu scopul de a circumscrie ansamblul de cunostinte, capacitati si atitudini vizate
de diverse grupuri de discipline, considerate intr-o maniera integrata), pentru inatamantul obligatoriu ; precum
si ansamblul competentelor prevazute a fi dezvoltate in cadrul invatamantului liceal.

Finalitatile nivelurilor de invatamant se pot realiza global si efectiv daca sistemul formal este sustinut
pri educatia informala si nonfrmala.

Pentru invatamantul primar  sunt vizate in mod frecvent :
- formare personalitatii copilului, respective nivelul si ritmul sau de dezvoltare:
- inzestrarea copilului cu acele cunostinte, capacitati si atitudini care sa stimuleze raportarea efectiva si

creativa la mediul social si natural ;
- sa permita continuarea educatiei.
Pentru invatamantul gimnazial se au in vedere :
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- formarea, la elevi, a capacitatii de a comunica  eficient in situatii reale, folosind limba romana, limbile
straine si diverse limbaje de specialitate ;

- formarea si dezvoltarea capacitatii de adaptare si integrare in comunitate ;
- formarea atitudinilor pozitive in relationarea cu mediul social.

Educaţia nonformală este cheia spre comunicare!

Lupașcu Ionela,
Școala Gimnazială Plopu Dărmănești

Dintre toate acțiunile umane, poate cea mai dificilă dar și cea mai bogată în satisfacții pare a fi aceea a
formării și modelării omului însuși. Determinată să acționeze – interacționeze, ființa umană a pornit de la lume
și de la efortul de transformare a acesteia pentru a se întoarce asupra sa însăși. Calitatea cea mai însemnată a
omului este educația. Iar aceasta nu este dată, ci se construiește. Actul chemat să realizeze această metamorfoză
esențială este educația.

De-a lungul timpului s-au evidențiat o serie de expresii filosofice, referitoare la importanța educației și
țelurile către care ea trebuie să ne conducă:
 ”educația este arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale

acelora care dispun de ele”(Platon)
 ”cunoaște-te pe tine însuși”(Socrate)
 ”trebuie sa ne căznim, atâta cât putem, să fim nemuritori și să facem totul în scopul de a trăi după ce

este mai bun în noi”(Aristotel)
 ”arta artelor este sa-l formezi pe om, cea mai instabilă și mai complicată ființă dintre viețuitoare.

Acesta este rolul educației: acela de a-l ajuta pe om să se întoarcă la perfecțiunea veșnică din care a
purces”(Comenius)

 ”fiecare copil pe care îl educăm este un om pe care îl câștigăm”(V. Hugo)
 ”rolul educației este pregătirea pentru o viață completă”(H. Spencer)

Din analiza caracteristicilor și funcțiilor educației, constatăm că asupra personilității în curs de
dezvoltare sau perfecționare se exercită diferite categorii de influențe și acțiuni, fiecare caracterizate de o altă
formă de modelare, sensibilitate și cu alte efecte.

Formele de influențare educativă se pot grupa în trei ipostaze: educația formală, educația nonformală și
educația informală.

Educația nonformală constituie ”o punte între cunoștințe le asimilate la lecții și informațiile acumulate
informal”35.

Chiar dacă, aparent, nonformal este o negație logică și lingvistică a lui formal, în planul educației
relațiile dintre cele două sunt complementare, deoarece tot ce se realizează în nonformal are un caracter mai
putin formal, oficial, coercitiv, standardizat, algoritmizat, însă prin efecte este puternic formativ. Acțiunile
incluse în activitatea nonformală se caracterizează printr-o mare flexibilitate și vin în întâmpinarea intereselor
variate și individuale ale oamenilor.

Astăzi educația nonformală are un caracter organizat pentu a completa și performantiza educația
permanentă. Ea este reprezentată de activități educative organizate și de alte instituții, în afara școlii, precum
muzee, biblioteci, cluburi ale elevilor etc. și se întemeiază pe recunoașterea faptului că ”un număr mare de
experiențe de învățarea ale oamenilor s-au desfășurat în afara sistemului de educație formală: la locul de muncă,
în familie, în diferite organizații și biblioteci”36.

Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr sau
adult, complementarizând celelalte forme de educaţie prin:
• valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;
• oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai deschis şi
prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;
• participare voluntară, individuală sau colectivă;
• modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor – gama largă de activităţi pe care le propune şi
posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe;
• dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi; pe lângă
informaţiile şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate în care se încadrează proiectele sau
activităţile nonformale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi organizatorice, capacităţi de autogospodărire, de
management al timpului, de gândire critică, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme;

35 George Văideanu, Educația, la frontiera dintre milenii , Ed. Politică, București, 1988, p. 132.
36 Velea, S., Istrate, O., Introducerea în pedagogie, București, 2006, p. 59
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• un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a talentelor în
artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT etc.
„A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap o mulțime de cuvinte, fraze, expresiuni și opțiuni
din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile”. (Comenius)

Educația  nonformală deschide minți, suflete, apropie oamenii, dă jos bariere și totuși e educație!

Proiectul „Gândurile anotimpului alb”, o modalitate de educație extracurriculară

Lăzărică Ramona-Mirela,
Școala Gimnazială Lespezi, com. Gîrleni, jud. Bacău

Educaţia începe din familie și este continuată într-un mediu instituționalizat. Debutul şcolarităţii este o
schimbare majoră în viaţa copiilor, dar şi a familiei. Școala trebuie să răspundă cerinţelor de a asigura un
tineret bine pregătit, oferind tuturor şanse egale de studiu şi de dezvoltare a capacităţilor intelectuale,
sprijinindu-i pe elevi să-şi utilizeze optim potenţialul nativ.

Pentru o mai bună valorificare a învățării şi utilizarea la cote maxime a rezultatelor dobândite, noi,
cadrele didactice, trebuie să acordăm o atenție sporită și educației nonformale. În cadrul acestui tip de educație,
activităţile sunt bine planificare și sunt alocate resurse în raport cu caracteristicile, structura şi nevoile grupului
ţintă. Prin educația nonformală, cel care învaţă participă activ la proces.

Educația nonformală poate să devină mai viz ibilă și activă în rândul elevilor și părinților, dacă găsim
punţi de legătură şi iniţiative comune.

Una din aceste inițiative, aparținând Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Bacău și  Școlii
Gimnaziale Lespezi, comuna Gîrleni, Bacău a fost proiectul educațional județean Gândurile anotimpului alb,
avizat de I. S. J. Bacău ajuns, în anul școlar 2013-2014, la cea de-a doua ediție.

Acest proiect educațional s-a finalizat prin desfășurarea Concursului de creaţie Gândurile anotimpului
alb, ediţia a II-a, organizarea unei expoziţii de lucrări care au participat la concurs și lansarea revistei Gândurile
anotimpului alb. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 6 luni: septembrie 2012 – februarie 2013.

În cadrul activităților acestui proiect au participat un număr de 1236 preșcolari, elevi din clasele
primare, gimnaziale, liceale și 83 de cadre didactice din 28 de unități școlare. Desfășurarea activităților a fost un
succes și datorită partenerilor acestui proiect: Palatul Copiilor Bacău, Clubul de Ecologie şi Turism „Veniţi cu
noi” Bacău și Asociaţia RO-TALENT, Filiala Oneşti- Bacău.

Ca urmare a analizei nevoilor preşcolarilor şi elevilor din şcolile partenere, de a păstra tradiţiile
specifice sărbătorilor de iarnă, de a realiza o socializare şi îmbogăţire a experienţei personale a fiecărui copil, s-
a luat inițiativa derulării acestui proiect.

Scopul acestui proiect educaţional județean a fost derularea de activităţi extracurriculare pentru
preşcolarii şi elevii din unităţile partenere care să contribuie la însuşirea şi îmbogăţirea unor cunoştinţe
referitoare la tradiţiile şi obiceiurile de iarnă pe care românii le practică cu ocazia sărbătorii Crăciunului, a
Anului Nou și a altor sărbători specifice anotimpului iarna.

Proiectul a avut drept obiective cultivarea imaginaţiei, a creativităţii, a simţului estetic la
preşcolarii/elevii din grupul ţintă prin crearea de desene, colaje, postere, machete, felicitări, tablouri, ornamente;
dezvoltarea atitudinii civice şi a competenţelor de derulare a unor activităţi caritabile; dezvoltarea capacităţilor
de comunicare şi interrelaţionare între elevii şcolilor partenere;  crearea unui context educativ extraşcolar care
să permită realizarea unor activităţi interdisciplinare, de promovare a tradiţiilor româneşti specifice Crăciunului,
Anului Nou și a altor sărbători din anotimpul iarna; încurajarea cadrelor didactice din şcolile partenere pentru
crearea unui mediu educaţional care să favorizeze dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter;
conştientizarea părinţilor cu privire la rolul pe care îl au în educarea copiilor din perspectiva dezvoltării
spiritului artistic, estetic, al celui de comunicare, prietenie, toleranţă, acceptare în relaţia cu persoanele din jurul
lor.

Activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect,
Documentarea. Întocmirea propunerii de proiect educativ. Promovarea proiectului;
Spune Nu-Poluării! – activitate de ecologizare;
Dăruieşte celor din jurul tău! – activitate de voluntariat;
Concursul județean de creaţie Gândurile anotimpului alb, ediţia a II-a,

au permis transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite de către elevi.
În cadrul activității Spune NU – Poluării!, cadrele didactice implicate în proiect, împreună cu

preșcolarii și elevii, au realizat drumeţii în împrejurimile localităţii pentru a identifica sursele de poluare din
zonă și pentru a efectua acţiuni de  ecologizare a acesteia. Elevii au creat desene, c olaje, machete, tablouri,
fotografii prin care au prezentat un mediu ecologic și au organizat o expoziție.
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Dăruiește și celor din jurul tău! – activitate de voluntariat - s-a dovedit a fi una de mare încărcătură
emoțională. Cadrele didactice implicate în proiect au iniţiat acţiuni caritabile cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Copiii proveniţi din grupuri dezavantajate au beneficiat şi de un spectacol de colinde realizat de elevii
participanţi la proiect.

Elevii participanți la acest proiect, au fost puși în fața unei competiții prin participarea la concursul de
creație Gândurile anotimpului alb, ediția a II-a, încercând astfel să iasă în evidență la cele două secțiuni ale
concursului – creație plastică și artă fotografică - cât și să obțină premii, pe măsura efortului depus. S-a
valorificat, astfel,  potenţialul creativ al elevilor; capacitatea acestora de a utiliza interdisciplinar cunoştinţele
dobândite; s-a îmbunătățit comunicarea în interiorului grupului; s-a dezvoltat spiritului de echipă a elevilor din
grupul ţintă și s -au format relaţii de colaborare eficientă cu şcolile şi instituțiile partenere.

Multe din creațiile artistice care au participat la concurs, au făcut parte din cadrul expoziției finale a
proiectului și au fost publicate în revista proiectului.

Dorim ca și în anul școlar următor să continuăm acest proiect, iarna fiind un anotimp iubit de copii.
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Educaţia nonformală prin activităţi extraşcolare

Daniela Loţcu
Maria Hagimă

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”

Educaţia nonformală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante.
Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învăţământ,
cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime.

Educaţia nonformală înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, prin care se
formeaza o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire
elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a
cunoaşte si de a te dezvolta.

Educatia nonformală se împarte in două tipuri principale, variind în funcţie de activităţile specifice:
- activităţi extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive şi artistice, concursuri, olimpiade etc.
- activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie si formare civică, excursii, acţiuni social-culturale (în clubul
elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc.

Educaţia nonformală include toate acele activităţi care se desfăşoară sub îndrumarea profesorului, dar
nu sunt prevăzute în documentele şcolare. Ele au un rol complementar faţă de activităţile didactice, urmărind
lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi
aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă şi atractivă a timpului liber al elevilor.

Activităţile prezintă unele particularităţi ce se referă la participarea elevilor, la conţinutul şi durata lor,
la formele de organizare şi metodele folosite, la evaluarea rezultatelor.
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Ne vom opri asupra celor mai reprezentative activităţi extraşcolare:
Cercurile de elevi.

Se organizează în vederea aprofundării pregătirii elevilor într-un anumit domeniu, al dezvoltării
aptitudinilor şi exprimării creativităţii. Ţinând seama de conţinutul activităţii, putem distinge mai multe
categorii de cercuri: cercuri cultural-artistice (literatură, artă plastică, muzică, coregrafie etc.), cercuri ştiinţifice
(matematică, fizică, chimie, biologie etc.), cercuri sportive (atletism, volei, şah etc).

O importanţă deosebită prezintă valorificarea rezultatelor. Ea se realizează prin expoziţii, participări la
concursuri, organizarea de sesiuni de comunicări şi referate, publicarea în reviste şcolare, competiţii şi întreceri
sportive, recitaluri, serbări etc.

Excursiile şi vizitele.
Prin conţinutul lor se deosebesc de cele cu caracter didactic. Organizate la nivelul clasei sau şcolii, cu

participare benevolă, ele urmăresc lărgirea orizontului de cunoştinţe, familiarizarea elevilor cu frumuseţile
naturale ale ţării, asigurarea unor momente de recreare şi destindere. Ele oferă elevilor prilejul de a efectua
observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra unor momente
legate de trecutul nostru istoric, de viaţa şi activitatea unor personalităţi etc.

Ele au menirea de a stimula activitatea de învăţare, de a întregi şi desăvârşi ceea ce elevii au acumulat în
cadrul lecţiilor.

Manifestările cultural-artistice şi sportive. Din această categorie fac parte activităţi cum ar fi: serbările
şcolare, carnavalurile, vizionările de filme şi spectacole, concursurile artistice şi sportive, întâlnirile cu
personalităţi, oameni de ştiinţă sau cultură.

Educatia nonformală însoţeşte cu succes formarea educaţională a elevilor  şi rămâne una dintre
variantele optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare .
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Proiectarea didactică- punte între ştiinţific şi educativ

Mazilu Carmen Vasilica
Şcoala Gimnazială Palanca, jud. Bacău

Structură: Şcoala primară Poduri

Se ştie că un lucru bine făcut are la bază o etapă pregătitoare. Proiectarea didactică nu poate să lipsească
din preocupările învăţătorilor şi profesorilor, pentru că o lecţie bună este întotdeauna rezultatul unei proiectări
corespunzătoare.

O pregătire serioasă şi raţională a lecţiei începe cu un act de proiectare, de gândire, imaginare şi
fundamentare a acesteia din toate punctele de vedere. Într- o accepţiune pragmatică, a proiecta activitatea
didactică înseamnă a realiza un ansamblu coordonat de operaţii care să anticipeze desfăşurarea activităţii
instructiv-educative.

În mod tradițional, prin proiectare pedagogică se întelege programarea materiei de studiu pe unități de
timp și de activitate, a planului calendaristic, a sistemului de lecții, elaborarea planului de lecții etc.

Astăzi, conceptul de proiectare este mai amplu, fiind exprimat și caracterizat de alte concepte corelate,
ca de pilda: design instrucțional ( R. Gagne,1976) sau taxonomia cunoștințelor (Romiszowski,1981).

În efortul actual de modernizare și optimizare a școlii românești, menit să asigure creșterea calitativă a
activității didactice, proiectarea, organizarea, pregătirea si desfășurarea lecției, ca microsistem ce produce la
scara redusă sistemul instrucțional, ocupă un loc central.

Proiectarea este acțiunea de anticipare si pregătire a activităților didactice si educative pe baza unui
sistem de operații, concretizat în programe de instruire diferențiate prin creșterea performațelor.

Activitatea de proiectare pedagogică valorifică acțiunile si „operatiile de definire anticipativă a
obiectivelor, conținuturilor, strategiilor învățării, probelor de evaluare și mai ales ale relațiilor dintre acestea în
condițiile unui mod de organizare al procesului deînvățamânt.”(Vlăsceanu, Lazăr în „Curs de pedagogie”,
coordonatori: Cerghit, Ioan, Vlăsceanu, Lazăr, 1988, pag. 249 )

Eficiența lecției trebuie orientată nu numai de modul de interacțiune complexă a componențelor ei, ci
și de felul cum ea este integrataîn procesul de învățământ, ca sistem și functționalitate , pentru ca în lectie se
obiectiveaza elementele acestuia (obiective, resurse, continut, strategii și evaluarea rezultatelor).

Un cadru didactic bine intenționat trebuie să-și pună urmatoarea întrebare: cum aș putea face astfel
încât întotdeauna activitățile didactice pe care le desfașor să fie eficiente? Pentru aceasta este nevoie de o
metodă raționala de pregătire a activităților didactice care să preîntâmpine sau să anuleze alunecarea pe panta
hazardului total și a improvizației. Dacă „harul didactic” nu este suficient, atunci apelul la o cale rațională,
premeditată este justificat. A devenit o judecată de bun simț asertiunea dupa care un „lucru bine făcut” este
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rezultatul unui „proiect bine gândit”. Unii autori (Jinga,Negret,1994) avansează un algoritm procedural ce
coreleaza patru întrebari esențiale, în următoarea ordine:

- Ce voi face?
- Cu ce voi face?
- Cum voi face?
- Cum voi sti daca ceea ce trebuia facut a fost facut?
Răspunsurile la cele patru întrebări vor contura etapele proiectarii didactice.
Elementul central în realizarea proiectării didactice este programa școlară. Ea reprezintă un document

normativ în sensul ca stabilește obiective, adică țintele ce urmează a fi atinse prin intermediul actului didactic.
Chiar dacă în proiectare sunt obligatorii obiectivele, remarcăm faptul că, adesea, același obiectiv se realizeaza
prin mai multe conținuturi și resurse, după cum mai multe obiective pot fi realizate cu acelasi conținut și
aceleași resurse, după cum mai multe obiective pot fi realizate cu acelasi continut si cu aceleași re surse.

Proiectarea activității didactice presupune:
I. lectura programei;
II. planificarea calendaristică
III. proiectarea secvențială ( a unităților de învățare).

Competenţele permit transferul a ceea ce ştii  în rezolvarea situaţiilor - problemă.
Proiectarea curriculum-ului pe competenţe vine în întâmpinarea achiziţiilor cercetărilor din psihologia

cognitivă, conform cărora prin competenţă /competenţe se realizează în mod exemplar transferul şi mobilizarea
cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii/contexte noi şi dinamice. „Ştiinţele sunt uşi, iar cheile lor sunt
cercetările” după cum spunea AntonPann.

Definim competenţele ca ansambluri integrate de cunoştinţe , capacităţi şi abilităţi de aplicare, operare
şi transfer al achiziţiilor, care permit desfăşurarea cu succes a unei activităţi, rezolvarea eficientă a unei
probleme sau a unei clase de probleme / situaţii.

Modelul de proiectare curriculară centrat pe competenţe simplifică structura curriculum-ului şi asigură
o mai mare eficienţă a proceselor de predare / învăţare şi evaluare. Acesta permite operarea la toate nivelurile cu
aceeaşi unitate: competenţa, în măsura să orienteze demersurile tuturor agenţilor implicaţi în procesul de
educaţie.

Competenţele sunt rezultatul unei învăţări eficiente; ele pot fi antrenate în rezolvarea de probleme
complexe din lumea reală.

Procesul de identificare a competenţelor are în vedere şi formularea clară a acestora.
Perspectivele din care  trebuie privit modelul de proiectare curriculară centrat pe competenţe sunt de

natură pedagogică, psihologică, socială şi educaţională.
Curriculum centrat pe competenţe reprezinta punctul de unire între copil, şcoală, societate
Din perspectiva proiectării curriculum-ului, modelul curricular centrat pe competenţe răspunde mai

bine cerinţelor actuale ale vieţii profesionale şi sociale, ale pieţei muncii, graţie construirii demersurilor şi
influenţelor didactice în perspectiva dobândirii de către elevi a unor achiziţii integrate, care răspund în mod
aplicat, pragmatic cerinţelor sociale exprimate întermeni de achiziţii finale uşor evaluabile. În procesul de
învăţământ se urmăreşte formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe educaţionale funcţionale, de bază,
cu specific acţional şi care pot fi evaluate uşor, competenţe necesare elevilor pentru a-şi continua studiile sau
pentru a se încadra pe piaţa muncii.

Aplicarea acestui model presupune valorificarea coerentă a conţinuturilor ca mijloace prin care se
vizează atingerea obiectivelor cadru, a obiectivelor de referinţă, precum şi a obiectivelor operaţionale urmând
ca, în timp, să se asigure formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe educaţionale intelectuale /
cognitive, psihomotorii, afectiv atitudinale, de comunicare şi relaţionare socială, de abordare a problemelor, de
luare deciziilor, de rezolvare de probleme teoretice şi practice, de asumare a riscurilor, de adoptare a unor soluţii
personale etc.

Astfel, se creează premisele asigurării coerenţei interne, a valenţelor predictive pentru procesul de
proiectare curriculară. De asemenea, se asigură caracterul generativ al modelului, care poate fi adaptat în funcţie
de specificul, cerinţele şi nivelul de dezvoltare a epistemologiei didacticii fiecărei discipline şi, implicit, de
epistemologia cunoştinţelor de referinţă (natura lor, evoluţia lor istorică, modalităţile de realizare a transpoziţiei
didactice), de exigenţele de abordare a acestor cunoştinţe, de caracteristicile intervenţiilor şi influenţelor
didactice.

Din perspectiva politicii educaţionale, competenţele formate şi dezvoltate pe parcursul educaţiei de
bază răspund condiţiei de a fi necesare şi benefice pentru individ şi pentru societate, în acelaşi timp. Un
curriculum centrat pe competenţe poate răspunde mai bine cerinţelor actuale şi viitoare ale societăţii, ale vieţii
sociale şi profesionale, ale pieţei muncii prin centrarea demersurilor didactice pe achiziţiile integrate ale
elevilor.

Pentru profesori, demersul metodologic centrat pe competenţe constă în elaborarea proiectelor
didactice şi  adaptarea predării la diferite categorii de elevi,  informarea elevilor asupra aşteptărilor, clarificarea
nivelului de performanţă minim acceptat şi a celor de extindere, furnizarea de criterii pentru evaluarea
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rezultatelor, asigurarea progresului pentru obţinerea rezultatelor, oferirea setului de rezultate finale, stabilirea
metodelor / tehnicilor de predare pentru cei rămaşi în urmă sau la particularităţile de vârstă ale elevilor.

Se poate afirma că, o bună proiectare didactică educă elevii pentru   a şti „să fie” şi „să devină”.
„Socrate spunea că acei care știu ce este fiecare lucru sunt în stare să explice și celorlalți pe când cei care

nu știu este firesc să se înșele și pe ei și să înșele și pe alții.”
( Xenofon)
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Activitatea extraşcolară- modalitate de completare a procesului de învăţare

Măgirescu Ionela
Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău, jud. Bacău

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria
Montessori –”Descoperirea copilului”)

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele
extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.

Activitatea extrașcolară este cea mai eficientă formă de realizare a educației nonformale.
Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un cadru

instituţionalizat, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele carcateristice ale acestei forme de
educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a ceea ce
se va învăţa şi se va desfășura, rolul discret al cadrului didactic şi renunţarea la evaluări.

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.
Activitățile extrașcolare/extracurriculare contribuie la completarea procesului de învățare, la dezvoltarea
capacităților de relaționare , de comunicare, dar reprezintă și un mijloc de petrecere rațională și pl ăcută a
timpului liber, de recreere după programul școlar. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă
relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. Scopul
activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate
şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul
şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea
aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce
permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze
potenţialul intelectual.

Aceste activități au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într -un mod plăcut şi util şi de a-l
transforma într-o sursă educaţională. Activităţile extraşcolare au un rol important în cultivarea gustului pentru
lectură, pentru carte. Elevii pot fi stimulaţi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, comedii,
participând la lansări de cărţi, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, prin implicarea în
desfăşurarea șezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere creativă.

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente
modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor,
abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară. Elevii sunt atraşi de
activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează
implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării,
educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea interculturală etc.

Elevii ar trebui  îndrumaţi să dobândească o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă
faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea
de a critica constructiv. Înainte de toate, este important ca profesorul însuşi să fie creativ, pentru că numai aşa
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poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea,
imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la desfăşurarea acestora.

Înainte de a efectua activități extrașcolare, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte:
- să încurajăm elevii să stabilească un echilibru între activitățile de grup și cele individuale;

-să vorbim cu elevii și să revizuim activitățile dorite la începutul fiecărui nou semestru. Se poate  aplica în acest
sens și un chestionar : Ce activităţi extracurriculare vă plac cel mai mult?

1)Vizionarea în grup a unor spectacole la teatru;
2) Vizita la diferite muzee ;
3) Plimbările în parc împreună cu toţi colegii;

4) Excursiile şi taberele;
5) Carnavalul organizat la şcoală;
6) Sărbătorirea zilei de naştere a unui coleg;
7) Serbările ;
8)Șezătorile .

Activitățile extrașcolare sunt apreciate atât de către copii, cât și de factorii educaționali, în măsura în
care :
 valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor;
 organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea

procesului de învațământ ;
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;
 copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă;
 participarea este liber consimțită, necodiționată, constituind un suport puternic pentru o activitate

susținută;
 au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup;
 sunt caracterizare de optimism și umor;
 creează un sentiment de siguranță și incredere tuturor participanților;
 urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învăţământ;
 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.

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.

,,Educația e tot ceea ce rămâne după ce am uitat tot ce am învățat la școală.”
(Albert Einstein)
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Avantajele, dezavantajele și oportunitățile educației nonformale

Georgiana Marcu
Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”

Diferențele dintre educaţia nonformală și cea formală se manifestă atât la nivelul conţinutului cât şi
prin formele de realizare, astfel, educația nonformală presupune: organizarea conținutului pe arii de interes, iar
nu pe ani de studiu; diversitatea formelor ca durată, răspunsuri concrete la cerinţele fixate, în funcţie de interese
clar stabilite; obţinerea abstractizărilor prin extragerea de cunoştinţe din viaţa practică; minimalizarea funcţiilor
de predare, lăsând mai mult loc funcţiei de învăţare.

Actualmente, se poate remarca o tendinţă de ștergere a graniței dintre cele două. Educaţia formală tinde
să devină tot mai flexibilă, mai adaptată nevoilor şi motivaţiilor specifice elevilor, în timp ce educaţia
nonformală tinde să devină tot mai organizată, urmărind obținerea unor standarde de calitate şi folosirea unor
metode deja testate şi recunoscute în domeniu.

Prin formele sale specifice, activitatea educativă extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează
implicarea tinerilor în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării
responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea
comportamentală. Educaţia de bună calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea
diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri
educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă, media şi comunitate.
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Particularităţile educației nonformale facilitează implementarea noii abordării didactice prin care
elevul devine participant activ. Copiii, profesorii şi părinţii pot face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei
implicaţi în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate.

Educatia nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice:
 creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;
 proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a

abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;
 stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative

curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
 stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii;
 reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar;
 creşterea ratei promovabilităţii şcolare;
 asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
 ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;
 formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;
 asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul

pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;
 existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţiile guvernamentale şi non-

guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional.
 lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a participanților, oferind activități de reciclare

profesională, de completare a studiilor și de sprijinire a categoriilor defavorizate sau de exersare a
capacității indivizilor supradotați;

 crearea ocaziilor de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind destinderea și
refacerea echilibrului psiho-fizic;

 actualizarea informațiilor din diferite domenii, fiind interesată să mențină interesul publicului larg,
oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de  vârstă și  pregătirii  lor  profesionale, punând
accentul  pe  aplicabilitatea imediată a cunoștințelor;

 oferirea unor activități plăcute și scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere
formativă, stimulativă, continuă;

 atingerea cerințelor și necesităților educației permanente.
Dezavantajele implicate de educația nonformală:

 activitatea supraîncărcată a inspectorului educativ şi a coordonatorului de programe şi proiecte de la
nivelul unităţii de învăţământ;

 lipsa de formare în iniţierea, proiectarea și implementarea programelor educative;
 absenţa formării în domeniul activităţii educative extraşcolare;
 fondurile insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare;
 carenţe în managementul directorilor de unităţi şcolare, palate şi cluburi ale copiilor;
 imposibilitatea financiară a unor unităţi de învăţământ (în special din mediul rural), palate şi cluburi ale

copiilor de a-şi îmbunătăţi baza materială;
 absenţa colaborării cadrelor didactice la nivel de şcoală;
 instabilitatea cadrelor didactice în sistem;
 nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara orelor de curs;
 incapacitatea şcolilor de a deveni ofertanţi de proiecte pentru partenerii educaţionali;
 absenţa unui cadru legislativ care să reglementeze şi să certifice activitatea educativă extraşcolară;
 pasivitatea cadrelor didactice;
 oferta redusă  a CCD în domeniul educaţiei nonformale şi a metodelor activ-participative;
 includerea unor programe mult prea flexibile, centrate doar pe obiective pe termen scurt și promovarea

unui activism de suprafață, dependent doar de îndeplinirea obiectivelor concrete;
 neimplicare totală, ci doar de suprafaţă a celor care îndrumă aceste activităţi.

Oportunităţile educației nonformale:
 redimensionarea imaginii şcolii ca o comunitate autentică, racordată la viaţa publică, prin promovarea

unor politici de compatibilizare între starea de fapt şi standardele de atins;
 deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii;
 valorificarea parteneriatului educaţional în zona formării profesionalizate pe diferite tipuri de educaţie

complementară;
 diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional din perspectiva

descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei;
 valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ formal în

contexte practice, bine ancorate în realitatea cotidiană;
 valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de

roluri;
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 interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală;
 interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;
 valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor;
 promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii comunităţii.

Așadar, educaţia nonformală oferă un câmp motivaţional mai deschis procesului de dezvoltare a
personalităţii elevului, având o capacitate rapidă de receptare a tuturor influenţelor pedagogice informale, aflate,
într-o expansiune cantitativă greu controlabilă. Educația nonformală însoțește cu succes formarea educațională a
tinerilor și rămâne una dintre variantele optime pentru susținerea plăcerii de cunoaștere și de afirmare
profesională.

Implicaţii ale educaţiei nonformale în dezvoltarea personalităţii elevilor

Iuliana Marcu
Școala Gimnazială „Ion Creangă”,  Bacău

Se știe că orice nou-născut este un candidat la personalitate. Încă din prima zi de viață asupra copilului
acționează o multitudine de factori externi care își pun amprenta aupra personalității copilului. Cea mai
importantă perioadă de formare a personalității morale și intelectuale este perioada școlarității prin actul
educativ.

Din perspectiva educației permanente s-a impus îmbinarea educației școlare tradiționale cu alte moduri
sau tipuri de educație. În această direcție s-au facut pași importanți o dată cu încercarea de potențare a educației
școlare formale, cu un proces educativ desfășurat paralel, educația nonformală. Se pare că educația nonformală
exista și în antichitate după afirmațiile unor mari filozofi ai Greciei Antice. Așa cum a fost definită de J. Kleis,
educația nonformală este „orice activitate educațională, intenționată și sistematică desfășurată de obicei în afara
școlii tradiționale al cărei conținut este adaptat nevoilor individului și situațiilor speciale. Educația nonformală
se desfășoară într-un cadru instituționalizat, în mod organizat, dar în afara școlii și este o „punte” între
cunoștințele asimilate la lecții și informațiile acumulate informal. De aici rezultă complementaritatea dintre
educația fomală și cea nonformală atât în ceea ce privește formele și modalitățile de realizare cât și
conținuturile. Educatorului nonformal i se cere mai multă flexibilitate, adaptabilitate și rapiditate în adoptarea
diferitelor stiluri de conducere a activitatii, în funcție de nevoile și cerințele elevilor. Activitățile educației
nonformale au obiective clar precizate în documentele școlare elaborate în funcție de vârstă, nivel de pregătire,
interese și dorinte ale participanților. O trăsătură specifică este caracterul opțional al activităților
extracurriculare desfășurate într-o atmosferă relaxată, calmă și plăcută.

Educația nonformală este centrată pe elev și pe procesul învățării; dispune de un curriculum la alegere,
flexibil și variat cu activități diverse și atractive; contribuie la lărgirea și îmbogățirea cult urii generale; creează
ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut; asigură o rapidă actualizare a informațiilor
din diferite domenii; este nestresantă fără evaluări riguroase, se folosesc strategii de apreciere formative,
stimulativă continuă; răspunde cerințelor și necesităților educației permanente.

La nivelul învățământului primar educația nonformală îmbracă forme multiple și variate: se poate
desfățura în școală sub forma unor cercuri ale elevilor („Micii naturaliști”, „Micii exploratori”, „Patrula ECO”,
„Sanitarii pricepuți”, „Prietenii cărții”, „Matematicienii mileniului III”, „Mâini dibace”, „Lumină și culoare”),
ansambluri sportive și artistice, concursuri (Smart, Euro-Școlarul, Amintiri din copilărie, Pro-Educația,
Evaluarea în educație, Comper etc.), olimpiade. În afara școlii se pot desfășura proiecte de ecologie și formare
civică, excursii tematice, acțiuni social-culturale la muzee, bibliotecă, teatru, cinematograf, ateneu, parteneriate
cu diferite instituții, acțiuni de voluntariat.

Cum influențează educația nonformală personalitatea elevului? În primul rând știm că personalitatea
este unul dintre cele mai complexe concepte, dată fiind de complexitatea anatomica și psihică a individului. Dar
așa cum am mai spus, personalitatea se formează continuu și este rezultatul interacțiunii dintre factorii interni și
cei externi. La baza formării personalității stau: factorii ereditari, factorii de mediu și educația. Educația
mijlocește interacțiunea dintre factorii ereditari și factorii de mediu. Educația este un proces de socializare de
asimilare și de interiorizare progresivă a elementelor din mediul ambiant. Așa cum afirma Democrit, în fiecare
individ educația poate crea „o a doua natură”.

Educația nonformală prin formele ei de organizare și de desfășurare exercită o multitudine de influențe
asupra dezvoltării personalității elevilor: oferă modele de urmat descoperite din cărți, din vizite la muzee, li se
de dezvoltă curajul, voința, perseverența, curiozitatea spirituală de observație, gândirea, spiritul de echipă,
dorința de a lua decizii, creativitatea. De asemenea, prin activitățile nonformale, elevii dezvoltă emotii pozitive,
devin mai  sociabili, spiritul de competiție se dezvoltă în urma participării la diferite concursuri sau întreceri
sportive. Cooperarea, pragmatismul, punctualitatea, cinstea, corectitudinea, respectul față de cei mari, dar și față
de colegi sunt trăsături morale caracteristice personalității. Prin educație în general, dar prin educație
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nonformală în special se formează comportamentul în cadrul grupului social, în cadrul societății, modul de
socializare, comunicarea în cadrul acestora, precum și respectarea unor reguli. Componentă a  educației
nonformale,  excursia  este activitatea cel mai des folosită la nivelul ciclului primar și are influențe importante
asupra personalității elevilor. În prima etapă - organizarea - elevii sunt informați asupra obiectivelor ce vor fi
vizitate ținând cont că ei posedă cunoștințe teoretice despre locurile și obiectivele re spective. Tema excursiei
„Pe urmele lui Ștefan cel Mare” i-a mobilizat pe elevi în alcătuirea unui calendar cronologic cu toate
evenimentele cunoscute în istorie din timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Acest lucru a presupus munca în
echipă și colaborarea cu biblioteca școlară și cea județeană. S -a întocmit un traseu pe hartă și s-au marcat toate
obiectivele istorice care făceau obiectul excursiei. În afara pregătirii informaționale elevii s -au organizat în
grupuri de responsabilități: echipa cameramanilor, dotată cu camera video și aparate foto, echipa
investigatorilor care au sarcina de a face însemnări la fiecare obiectiv vizitat, echipa sanitarilor cu rol de a
sprijini celelalte echipe cu tot ce este necesar (medicamente, apă, lamaie, pungi plastic, ceai etc.) și echipa
jurnaliștilor cu rol în propagarea evenimentului în școală, printr-un articol scris și afisat la avizierul școlii, la
biblioteca școlii și prin realizarea unui CD care să poată fi prezentat la evaluarea proiectului. Asumarea unor
responsabilități duce la stimularea spiritului de inițiativă, dezvoltă perseverența, dorința de a lua unele decizii,
dezvoltă curajul, încrederea în forțele proprii, spiritul de echipă. Nu trebuie uitată consolidarea relațiilor elev-
elev, elev- profesor. Excursia este un prilej de a cunoaște alte dimensiuni ale educației elevului și a
personalității lui în ansamblu. Cunoscând personalitatea lui Ștefan cel Mare elevii primesc profilul unui
adevărat patriot, model de curaj, cinste, vitejie și înțelepciune. Activitatea dezvoltă trăiri adânci, sentimente de
admirație, prețuire și respect față de înaintași. Deplasarea în grup, cu mijloc de transport, dar și mersul pe jos
impun respectarea unor norme de conduită civilizată (curățenie, manifestări normale, deplasare organizată în
grup). De asemenea acum se formează atitudini pozitive față de mediul înconjurător, de ocrotire și de
conservare. Excursia este o activitate didactică, bazată pe interdisciplinaritate și munca în echipă. Conținutul
didactic este mult mai flexibil și mai variat decât cel al lecțiilor desfășurate în sala de clasă, elevii participând cu
multă bucurie și optimism. Prin mijloacele atragătoare pe care le are la dispoziție, excursia înviorează
activitatea școlară, stimulează curiozitatea de a descoperi noi fenomene. Valențele formative ale excursiilor se
extind asupra tuturor comportamentelor, îmbogățind sfera informațională, declanșând trăiri afective și oferind
condiții prielnice exersării conduitei moral-civice. Se are în vedere și educarea elevilor în spiritul colectivului
prin subordonarea interesului individual față de cel colectiv, educarea spiritului de ordine și disciplina. Excursia
facilitează dezvoltarea unor calități motrice și voliționale cum sunt: hotărârea, tenacitatea, corectitudinea,
voința, simțul estetic. Toate influențele pe care le exercită excursia, ca formă de manifestare a educației
nonformale, asupra elevului, determină modelarea personalității acestuia. Alături de educația formală, educația
nonformală completează aportul influențelor pozitive asupra personalității mereu în formare a elevilor.
Parafrazându-l pe filozoful antic grec Heraclit care spunea că: „un om nu se scaldă de doua ori în  apele
aceluiași râu deoarece totul curge”, am putea afirma că „omul nu este niciodată identic cu sine însuși”, datorită
permanentei schimbări și prefaceri a vieții sale psihice.
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Forme de educaţie nonformală- Flashmob

Matasă Elena
Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău

Flashmobul este un termen provenit din flash—flash, clipă şi mob — mulțime) şi semnifică o adunare
foarte scurtă într-un loc public, participanții efectuând o anumită acțiune neobișnuită pentru o durată scurtă de
timp, după care grupul se răspândește. Ideea a apărut în anul 2003 facilitată de larga răspândire a Internetului,
principalul mijloc prin care se face organizarea acestor adunări.

Flashmobul e o prezentare sui-generis pentru spectatori de ocazie, cu scopul de a intriga, de a trezi
sentimente de interes și chiar senzația că ceva nu este în regulă cu spectatorii înșiși.

Deşi lasă aparenţa spontaneităţii, o  manifestare în stil Flashmob are reguli, dintre care cele mai
importante sunt: acțiunea trebuie sa fie spontană și concomitent fiind interzisă atragerea atenției de către
participanți înainte de acțiune ; trebuie să se lase impresia că participanții nu se cunosc dinainte de acțiune şi să
nu afișeze că se pregătesc să facă ceva neobișnuit; toate acțiunile trebuie efectuate după un scenariu bine stabilit
anterior; acțiunea nu trebuie să provoace reacții agresive din partea spectatorilor; trebuie respectate legile
privind manifestările publice pentru a evita conflictele cu spectatorii de ocazie şi cu autorităţile publice şi de
aceea trebuie luate măsuri de securitate; animatorii trebuie să aibă acte de identitate asupra lor spre a se putea
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legitima la cerere; nu trebuie afşate interese politice şi economice; după Flashmob nu trebuie să rămână urme,
participanții trebuind să părăsească imediat locul acțiunii fără a mai arăta că s -a întâmplat ceva deosebit; toate
acțiune trebuie să fie efectuate cu maximum de seriozitate.

Activitaăţile de ”mobbing” pot fi de mai multe tipuri: flash mob clasic - alegerea unei modalităţi
specifice unei acţiuni concrete, în funcţie de problema asupra căreia se face conştientizarea; flash choir - un
flash mob atent pregătit de dinainte, modalitatea aleasă de reprezentare fiind cântecul în cor; flash dance /
dance mob - un flash mob dansant, care presupune o coregrafie pregatită în prealabil. Un alt fel de flash mob
este şi tipologia de ”cor al bocitorilor reformatori” (în engleză complaints choir) care presupune punerea în
versuri cântate a unui text original de revoltă vis a vis de lucruri faţă de care ar trebui să fie luată o atitudine la
nivel de comunitate37.

Regulile pot varia, în funcţie de scenariu. Scenariul ideal trebuie să contrarieze, să fie misterios, nu
foarte vizibil, și în nici un caz să nu provoace ilaritate.

Mobbery nu trebuie să încalce dispozițiile legale și normele morale. Doar trebuie să se facă ceva în
aparenţă lipsit de sens, dar în așa fel, de parcă această acțiune conține un sens obișnuit. Spectatorii de ocazie
vizualizează această situație ca fiind ceva foarte serios, o situație care poartă un sens și ei încearcă să -l găsească
şi astfel au un sentiment de interes, anxietate, neînțelegere sau chiar de nemulţumire. În scenariul “Freeze” pus
în scenă într-un loc și timp anumit, participanții "îngheață" de parcă timpul s -a oprit. În această poziție ei stau
timp de câteva minute, după care toți concomitent pleacă în diferite direcții.38

În scenariul “battery-low”, desfăşurat într-un loc și timp anumit participanții încetisc mișcările de parcă
sunt roboți corora li se termină energia din baterii. Mișcările lente continuă câteva secunde după care fiecare se
oprește pentru a se "încărca", peste câteva minute flashmobul sfârșește și ca și în orice scenariu participanții
pleacă în diferite direcții de pe locul acțiunii. În acest mob se poate manifesta fantezia moberilor, cineva se
oprește încet, cineva brusc, cineva în mers și altul doar apleacă capul, cade pe loc, se pune în genunchi sau
rămâne în picioare după propria  alegere cu scopul de a surprinde lumea din jur.

Participanți la Flashmob  nu oferă și nu primesc bani pentru participare pentru că este o acţiune
voluntară.

Participanții aceleeași acțiuni pot urmări diferite scopuri precum: distracția, nevoia de a se simți
independent de stereotipuri de comportament, dorinţa de a impresiona pe ceilalți, de a testa capacitățile proprii
în efectuarea acțiunilor spontane în locuri publice, încercarea de a obține noi senzații emoţionale, senzația de

37 http://www.nonformalii.ro/metode/flashmob/categorii-de-flash-mob
38 Ibidem .
Locaţie: Oriunde în Romania (şi nu numai)!
Data: Vineri 28 septembrie 2012
Durata: FIX 1 minut
ORA FIXă: 18.00
Ce trebuie să faci pentru a participa la (sperăm noi) cel mai mare flashmob dedicat educaţiei nonformale din România?
1.Intră pe site-ul http://oraexacta.net şi sincronizează-ţi ceasul la ora României.
2. Pregăteşte-ţi un mesaj vizual cu moto-ul ”Oricine poate învăţa. Oriunde. Tot timpul”.
Pentru această pregătire limita este doar creativitatea: poţi exprima acest moto oricum vrei tu:
- printezi pe o foaie A4 mesajul din imaginea alăturată
- iţi scrii cu markerul pe mâini mesajul (şi porţi un tricou cu manecă scurtă!)
- îţi faci un tricou cu mesajul de mai sus
- realizezi un banner cu motoul respectiv
- etc
Modalitatea de a afişa mesajul este la libera TA alegere, important este ca mesajul să fie ”Oricine poate învăţa. Oriunde. Tot
timpul” pentru a avea un impact cât mai mare şi de a transmite ceva unitar la nivel naţional.
3. Poţi intreprinde această acţiune fie singur/a, în orice loc la ora 18.00, fie în cadrul unui grup organizat la nivel local. Ideal
ar fi dacă te vei putea afla la ora 18.00, vineri 28 septembrie 2012 intr-un loc public, aglomerat, astfel încât mulţi oameni să
vadă mesajul educaţiei nonformale al carui mesager vei fi TU!
În cazul în care vreţi să vă organizaţi pe oraşe/localităţi puteţi să folosiţi această pagină de facebook!
4. Setează-ţi ceasul de la telefon să sune la ora 17.59 în ziua de vineri, 28 septembrie 2012
5. Odată ce opreşti alarma de la ceas, la ora 18.00 FIX, oriunde te-ai afla, fie singur, fie în grup, AFIŞEAZĂ MESAJUL
”Oricine poate învăţa. Oriunde. Tot timpul” ţi rămai într-o ipostază de statuie (nemiscat/a) timp de 1 MINUT!
6. După ce ai rămas în statuie timp de 1 minut (fară să te uiţi la ceas), afisând mesajul ”Oricine poate învăţa. Oriunde. Tot
timpul” – FLASHMOB-ul se va termina şi fiecare va trebui să părăsească locaţia FLASHMOB-ului ca şi cum nimic nu s-ar
fi intamplat.
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apartenenţă la o acțiune comună, demersul de a face noi cunoştinţe pentru a găsi noi prieteni. Participanți la
astfel de acțiuni în viața cotidiană pot fi oameni de succes și persoane cu statut bine definit. Unii psihologi
explică acest lucru prin aceea că aceste persoane se plictisesc de viața rațională şi astfel ei caută să participe la
ceva deosebit care  să aducă noi senzații în viața lor.

Primul Flashmob a fost programat să aibă loc în data 3 iunie 2003 dar nu s-a efectuat datorită
intervenţiei poliţiei. Acest fapt a fost evitat în a doua încercare 17 iunie 2013. Organizatorii au evitat probleme
prin faptul că participanții au venit în locul definit din timp unde au primit instrucțiuni privind locul și timpu l
final al flashmobului, exact înaintea acțiunii. Au participat aproximativ 200 persoane care au venit într-un
magazin de covoare și cereau "covorul dragostei". Peste câteva zile numeroase  flashmoburi au fost realizate,
după medelul celui din New Zork,  în America şi Europa.

În anii 2003-2005 flashmobul a avut o mare răspândire, practic în fiecare țară unde era posibilitatea  de
a opera pe internet fiind create saituri și bloguri unde se discutau și apoi, în locuri publice, se realizau flashmob-
uri acțiuni la care participau sute, uneori și mii, de oameni3.

Flashmobul, ca regulă, se organizează cu ajutorul internetului. În fiecare țară (FM activă) există  o
comunitate unică  constituită pentru a evita neînțelegerile și conflictele în privința  a ce și unde se face un
Flashmob. Locul, timpul și acțiunea pot fi alese de către organizatori sau conform votărilor. Acțiunea este
realizată în locuri publice (excepție fiind mob-haus). Instrucțiunele pot fi publicate în rețea sau se anunță doar
locul unde orice doritor primește instrucțiuni de la agent, după ce efectuează o acțiune stabilită sau spune codul
de cuvinte.

Pe lângă reguli, flashmob are şi terminologie specială, în engleză ca de exemplu: mobplace, afterparty,
etc. Însuși cuvântul Flashmob se folosește fără schimbări fonetice sau gramaticale. Deseori se întâlnesc variații
de scriere a acestui cuvânt: "flas mob" "flash-mob". Agenții sunt persoane, care distribuie pliante cu instrucțiuni
participanților . Acțiunea sau Mob semnifică acţiune, prezentare, efectuarea finală a scenariului.
Afterparty (prescurtat AP) este întâlnirea participanților dupa acțiune, când participanți fac cunoștință, schimb
de discuri cu flashmoburi precedente, discută și invintează noi idei. Camerton este un ceas, care se află în locul
public sau pe internet, după care se conduc  participanții mob. Clasica — FM este acțiunea formată pe
princiupiul psihologic: mulțime spontană  și acțiuni neaşteptate. Codul de cuvinte semnifică fraze, care se
folosesc în unele acțiuni în dependență de scenario, ca răspuns la o întrebarea a trecătorilor, pentru contact între
participanți sau pentru alte scopuri. Mayac este o persoană specială, care se află în locul efectuării mobului,
pentru a da semnal mobererilor de a incepe acțiunea. Caracterul semnalului este știut din timp de perticipanți.
Media-grupa sunt reprezentanți oficiali al FM -saitului care se ocupă de filmarea Flashmb-ului.
Mobber (flashmobber, FMshik)  este persoana care participă în FM acțiuni. Mobric este un mobber-începător
și Mobster un mobber cu experiență Mobfest este un festival internațional organizat de o țară cu mobberi activi
cu scopul de a face cunoștință unii cu alţii. Locul X, Spațiul uneori Mobplace este locul unde se petrece FM-
acțiunea. Pinguin, mai rar Zribber este persoana care a aflat de flashmob și a venit pe mobplace, dar nu
participă, ci doar urmărește. Scenariu este acțiunea descrisă cu precizarea locului, timpului și acțiunii propriu
zise. Strooks sunt mobberi-turiști care călătoresc dintr-o țara în altă unde există o mob -comunitate pentru a se
cunoaşte și a face schimb de experiență. Smile este un mobber care nu respectă FM-reguli. Fomici sunt
trecători, persoane care din întâmplare sunt martori a acțiunii. FM este prescurtare de la FlashMob.
GFM ("Global Flash Mob") semnifică o FM-acțiune care se petrece concomitent în toate țări unde există mob-
comunități active.

Flashmobul a pătruns şi în arsenalul metodologic al organizaţiilor de copii şi tineret din România care
se ocupă de educaţia nonformală.
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Rolul educaţiei formale şi nonformale în viaţa şcolarilor

Titiana Mareş
Şcoala Gimnazială Solonţ

,,Educaţia  copiilor este un lucru gingaş. Când duce la rezultate bune, ea n-a fost decât luptă şi grijă; când
nu reuşeşte, durerea nu mai cunoaşte margini.” (Democrit)

„Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”.   ( Kant)

Educaţia este procesul prin care se transmit cunoştinţe, se formează deprinderi şi se dezvoltă priceperi
în vederea formării şi dezvoltării personalităţii unui subiect. Educaţia este un proces continuu şi se realizează în
conformitate cu particularităţiile de vârstă şi individuale ale elevilor.

Educaţia cu cele trei forme ale sale (formală, nonformală şi informală) vine să contureze personalitatea
şcolarului.

Din punct de vedere etimologic, termenul de educaţie formală vine din latinescul ,,formalis”, care
înseamnă ,,organizat”, ,,oficial”.Astfel educaţia formală reprezintă educaţia oficială, elaborată şi desfăşurată în
cadrul unor instituţii de învăţământ (şcoală, universitate etc.).

Din  punct de vedere conceptual,  educaţia  formală  cuprinde  totalitatea activitătilor si a acţiunilor
pedagogice desfasurate si proiectate instituţional (in grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, centre de perfecţionare),
in cadrul sistemului de invaţământ, in mod planificat si organizat pe niveluri si ani de studii, având finalităţi
educative bine determinate. Ea se realizează în cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, in timp si
spaţiu: planuri, programe, manuale, cursuri, materiale de învăţare.”

Caracteristicile educaţiei formale:
 scopul acestui tip de educaţie  este introducerea progresivă  a elevilor în universal cunoaşterii şi

dotarea cu tehnici culturale care vor asigura o anumită ,,autonomie educativă”.
 pregătirea este elaborată în mod conştient şi eşalonat. Informaţiile  primite sunt cu grijă selectate şi

structurate, permiţând o asimilare sistematizată a cunoştinţelor şi facilitând dezvoltarea unor abilităţi şi
deprinderi necesare integrării individului în societate.

 acţiunea de evaluare se realizează în forme, moduri şi etape anume stabilite, pentru a facilita reuşita
şcolară.
Avantajele educaţiei formale:

 posibilitatea realizării unei evaluări individualizate de tip formative,
 dezvoltarea sistematică a deprinderilor de muncă intelectuală a celui care se educă.

Carenţele educaţiei formale:
 predispunerea către rutină şi monoptonie
 dezinteres, plictiseală,
 inevitabila ,,cursă” pentru parcurgerea programei şcolare,
 puţine corelaţii interdisciplinare, activismul elevilor este redus,
 nu se fac legături cun experienţele de viaţă ale copiilor.

A doua formă a educaţiei este cea de tip nonformal şi include totalitatea influenţelor de natură
educativă realizate în afara clasei sau în afara şcolii.

Activităţile organizate în afara clasei include cercuri pe discipline de învăţământ, cenacluri literare,
ansambluri sportive, artistice, cultural, concursuri, olimpiade şcolare.Organizarea acestor activităţi este corelată
cu opţiunile, posibilităţile şi aşteptările elevilor, de unde rezultă şi marea lor flexibilitate.

Activităţile organizate în afara şcolii se impart în două categorii:
activităţi perişcolare, în scopul petrecerii timpului liber (excursii, vizite, tabere, spectacole, teatre, vizitarea unor
expoziţii);
activităţi paraşcolare organizate ca soluţii alternative de perfecţionare, reciclare, instruire personală.
Caracteristici:
 acţiunile incluse în această categorie se caracterizează printr-o mare flexibilitate, oferind o mai bună

pliere pe interesele şi posibilităţile elevilor(Cucoş, 1999, Stan, 2001),
 au caracter facultative sau opţional,
 elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi,
 în organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi rolul cadrului didactic este mult mai discret, el putând

să exercite asupra elevilor o influenţă indirect,
 nu se face o evaluare riguroasă,
 permite lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii,
 se valorifică interesele şi aptitudinile elevilor.
 stimulează în mai mare măsură creativitatea şi imaginaţia elevilor.
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Astfel şi educaţia nonformală prezintă o serie de limite, motiv pentru care nu trebuie să se exagereze atunci
când i se subliniază avantajele mai ales prin comparaţia făcută cu educaţia de tip formal.Aceste inconveniente
ale educaţiei nonformale sunt menţionate de o serie de autori, iar S. Cristea (2003, pag.159) considera că printe
cele mai semnificative pot fi amintite:
 promovează structuri excesiv de fluide, centrate doar asupra unor obiective concrete, imediate, fără

angajarea unor  strategii valorificabile în perspective educaţiei permanente;
 întreţine unele riscuri pedagogice (un anumit activism de suprafaţă).
Peter Lauritzen preluat de Vlad Dumitrescu, Miruna Covaci şi Andrei Popescu (2009), în ,, Laboratorul de

educaţie nonformală” p. 11, afirmă că pentru a fi de calitate un curriculum nonformal presupune: să aibă scop şi
obiective clare, să beneficieze de condiţii material bune, să beneficieze de un personal format, să fie centrat pe
cel care învaţă, să fie centrat pe găsirea de soluţii, să folosească o varietate de metode, să dovedească echilibru
între învăţarea individual şi cea de grup, să aloce timp suficient pentru  învăţare, relaxare şi timp personal, să
creeze spaţiu pentru relaţionare şi reflecţie asupra învăţării, să se evalueze progresul şi dificultăţile apărute, să se
realizeze autoevaluarea şi evaluarea de grup.

Cele mai utilizate metode de educaţie nonformală utilizate în învăţământul preuniversitar sunt: jocul,
teatrul, studiul de caz, biblioteca vie, mentoratul, atelierele, excursiile, participarea la acţiuni comunitare.

Excursie tematică
„GRĂDINA ZOOLOGICĂ”

Mareş Elena
Grădiniţa cu Program Normal Băhnăşeni- Pîrjol

Activitate extracurriculară derulată în afara şcolii.

PREZENTREA POSIBILELOR ALTERNATIVE
 Grădina zoologică - Piatra Neamţ
 O plimbare cu telegondola

ALEGEREA DESTINATIEI - Grădina zoologică Piatra Neamţ
DATA ŞI DURATA EXCURSIEI: noiembrie  2012; o zi
TEMA: “Vizită la Grădina Zoologică- Piatra Neamţ”

„O plimbare cu telegondola”
STABILIRE ITINERAR:  Băhnăşeni-Pîrjol –Tazlău – Piatra Neamţ

TIPUL EXCURSIEI: excursie cu caracter recapitulativ pentru studiul animalelor.
GRUPA: mare,
OBIECTIV CADRU : îmbogăţirea  cunoştinţele copiilor cu privire la animalele sălbatice, cunoaşterea unei

alte localităţi şi familiarizarea copiilor  un mijloc de agrement nou (telegondola)cu frumuseţile
zonei prin care trec;

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: La sfârşitul excursiei, copilul trebuie:
 Să indice poziţia itinerarului excursiei;
 Să comunice între ei;
 Să analizeze aspecte ale corpului animalelor;
 Să explice, prin exemple, în ce constă stilul lor de viaţă, comparându-l cu altele;
 Să demonstreze capacitatea de a înţelege, de a compara, de a distinge particularităţile şi

elementele comune ale animalelor existente;
 Să aprecieze frumuseţile acestei zone apropiate localităţii lor natale;
 Să valorifice intra - şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor dobândite anterior;
 Să-şi expună opinia privind îngrijirea animalelor şi a mediului in care trăiesc aici;
 Să motiveze de ce cunoaşterea şi ocrotirea animalelor sălbatice, ale mediului înconjurător

reprezintă îndatoriri elementare ale fiecărui locuitor al ţării.
I. ORGANIZAREA EXCURSIEI
1. Anunţarea excursiei: Cu cel puţin două săptămâni înainte de data efectuării ei, este anunţată excursia pe
care o vor face copiii la Grădina Zoologică Piatra - Neamţ şi o plimbare cu telegondola .
2. Asigurarea măsurilor organizatorice corespunzătoare: se va asigura contactul cu I.S.J. Bacău pentru
obţinerea aprobării de vizitare, mijlocul de transport, locul unde participanţii la excursie vor servi masa; se va
organiza colectivul, stabilindu-se riguros modul de deplasare, cine îi însoţeşte pe copii; se vor face exerciţii
fizice corespunzătoare pentru pregătirea fizică necesară excursiei
3.   Organizarea copiilor pentru această excursie se face în cadrul unei activităţi sau într-o şedinţă specială de
instructaj, cu care ocazie educatoarea arată scopul excursiei, traseul cu punctele cele mai importante. Se
precizează echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare.
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Copiii sunt însoţiţi de educatoare, de o asistentă medicală din rândul părinţilor care va avea asupra ei
trusa de prim ajutor, de îngrijitoarea grădiniţei, chiar şi părinţi.

Se stabileşte mijlocul de transport – autocarul – preţul biletelor, banii necesari pentru mici cheltuieli,
hrana, pentru vizitarea muzeelor din localitate; precum şi clarificarea importanţei  anumitor puncte de pe traseu.
II. DESFĂŞURAREA EXCURSIEI

La data şi la ora fixată, copiii se adună în curtea grădiniţei. Se face prezenţa, se verifică costumaţia (să
aibe pelerine pentru ploaie, adidaşi, şepci cu cozorog, în caz că este foarte cald, etc.), se reamintesc regulile
excursiei (să stea pe scune în timpul deplasării, să urce în autocar prin uşa din faţă, să coboare prin uşa din
spate, să stea în permanenţă în rând, să spună ceea ce doresc) apoi  se deplasează la autocar. Se anunţă itinerarul
: Pîrjol- Tazlău- Piatra Neamt şi se asigură că au reţinut regulile excursiei.

În timpul deplasării cu autocarul le voi asigura o atmosferă de voioşie, prin antrenarea copiilor la diverse
jocuri muzicale, cântece de drumeţie, concursuri de ghicitori, folosind staţia de amplificare a autocarului.

În acelaşi timp, se observă principalele obiective pe lângă care trec cu autocarul. Li se explică copiilor de
ce stăm la semafor, ce este o intersecţie, de ce nu putem opri unde dorim noi, etc.

Ajunşi la principalul obiectiv al excursiei, Grădina Zoologică, copiii vor vizita animalele. Dacă nu este
ghid ca să ne prezinte animalele o voi face eu folosind explicaţiile necesare pentru ca, copiii, să cunoască mai
bine animalele: cum se numesc fiecare, cu ce se hrănesc, de unde provin, modul de îngrijire, etc.

Copiii cântă şi spun poezii pentru a „înveseli animalele”.

III EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR EXCURSIEI

- Unde am fost ieri ?
- Ce animale aţi văzut? Cum erau animalele?
- Cine hrăneşte animalele de la Grădina Zoologică?
- Dacă un animal este bolnav, cine îl tratează?
- Ce obiective importante am mai vizitat la Piatra Nemţ ?
- Unde va plăcut mai mult. De ce ?
- Alcătuiţi un “Album al grupei” cu imaginile care v-au impresionat pe acest traseu.

Bibliografie:
Secrete metodice în didactica preşcolară, Editura Casei Corpului Didactic Bacău 2008;
Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii,Editura „Gheorghe-Cârţu Alexandru” Craiova -
2009
”Didactică preşcolară-Inovaţie şi calitate” Editura CCD Bacău 2008

Rolul educației nonformale în dezvoltarea personalității elevului

Mareș Alina
Școala Gimnazială Nr.10 Bacău

Educația este o “ activitate socială  complexă care se realizează într -un lanț nesfârșit  de
acțiuni exercitate în mod conștient, sistematic și organizat în fiecare moment, un subiec t – individual sau
colectiv – acționând asupra unui obiect – individual sau colectiv – în vederea transformării  acestuia din urmă
într-o personalitate activă și creatoare, corespunzător condițiilor istorico sociale prezente și  de perspectivă.”
(Ioan Nicola,  Pedagogie școlară, 1980)

Pentru copii, începutul vieţii şcolare este o nouă perioadă, calitativ superioară, bazată pe achiziţiile
anterioare, pe experienţa lor cognitivă pe care o valorifică şi restructurează, în funcţie de noile solicitări. În
această nouă perioadă un rol important îl ocupă și dezvoltarea personalității elevilor iar în acest sens achiziţiile
din primii ani de şcoală reprezintă o bază fundamentală. Pentru a dezvolta personalitatea elevului trebuie să ştii
care-i sunt posibilităţile, să cunoşti realitatea asupra căreia vei acţiona şi pe care îţi propui să o transformi.
Volumul şi nivelul cunoştinţelor care urmează a fi transmise, cantitatea şi durata efortului ce va fi cerut trebuie
să corespundă și  posibilităţilor pe care le au elevii  şi celor pe care le are fiecare elev în parte. Sprijinirea
activităţii didactice pe receptivitatea copilului, influenţarea lui la momentul potrivit ţinând seama de fiecare
latură, adoptarea unor metode moderne de muncă eficiente, asigură o dezvoltare ritmică şi unitară a
personalităţii. În procesul educativ, pe lângă un bogat bagaj de cunoștințe, elevii îşi formează unele trăsături de
caracter precum: sârguinţa, punctualitatea, perseverenţa, spiritul de ordine, conştiinciozitatea, toate acestea
contribuind la formarea personalității copiilor. Din acest motiv, cele trei forme de educație (formal, nonformal
și informal) “nu trebuie abordate ca entități diferite, ci ca moduri predominante de învățare”, împletite
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permanent, aflate mereu în raport de complementaritate, realizându-se astfel o educație permanentă, armonioasă
și eficientă.

Educația nonformală presupune o abordare a învățării prin activități plăcute și motivante,  organizate în
afara sistemului școlar. Prin intermediul acesteia se realizează o punte, o legătură între cunoștințele asimilate în
procesul instructiv-educativ din cadrul școlii și punerea în practică a acestora.  Educația nonformală oferă
copiilor condiții maxime de exprimare liberă, elimină stresul notelor/ calificativelor sau a or icăror forme de
ierarhizare iar acest aspect oferă elevilor plăcerea de a participa la astfel de activități, plăcerea de a se cunoaște
pe ei înșiși, de a se cunoaște unii pe alții, de a se dezvolta.
Educația nonformală contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor, punând în valoare aptitudini, atitudini și
interese ale copiilor; dezvoltă capacitatea de comunicare, de cunoaștere a grupului și sentimentul de apartenență
la grup; contribuie la autocunoaștere, autoapreciere, autodescoperire și la dezvoltarea respectului de sine.

Activitățile desfășurate în cadru nonformal “nu sunt simple distracții”, ci ele fac parte din procesul de
formare și informare a elevilor. În acest sens un mod eficient de abordare a educației nonformale îl constituie
organizarea de cercuri pe discipline,  care vin să completeze, să fixeze, să dezvolte, să valorifice cunoștințele
achiziționate de școlari și să le dezvolte întreaga personalitate cât mai armonios.

Organizarea acestora presupune:
 fixarea unor obiective clare;
 selectarea cu atenție a grupului de elevi în funcție de aptitudinile și dorințele fiecăruia;
 stabilirea unei tematici adecvate obiectivelor propuse;
 alegerea metodelor optime de desfășurare a activităților pentru atingerea obiectivelor propuse;
 evaluarea activității.

Un cerc de arte plastice poate fi organizat plecând de la ideea că arta, culoarea înfrumusețează viața,
aduce bucurie, dezvoltă imaginația și creează bună dispoziție. Un astfel de cerc poate fi înființat pentru a oferi
copiilor posibilitatea să pătrundă în lumea minunată a desenului, a culorii, “lume de vis cu taine și surprize ce
bucură ochiul și sufletul”. Pe parcursul activităților desfășurate se poate urmări dezvoltarea la elevi a gândirii
artistico–plastice, a sensibilității, a gustului artistic și estetic, a capacității de cooperare în vederea obținerii unui
produs.

Implicarea elevilor în realizarea unor produse cu teme ca: Colinde de Ajun, Măști de Anul Nou, Ouă
de Paște, Mărțișor, etc. pot implica copii în culegerea și conservarea unor valori ale spiritualității românești și
ale creștinătății. Alte teme pot promova valori umane, culturale, pot contribui la dezvoltarea formarea
respectului față de trecutul istoric, față de tradiții.

De asemenea, în cadrul fiecărei activități se poate regăsi un moment intitulat “Să îl cunoaștem pe..........
”, moment în care elevii să descopere viața și opera unor mari pictori: Nicolae Grigorescu, Tonitza, Ștefan
Luchian, Van Gogh, Picasso.

Important este ca aceste activități să-i ajute pe copii să descopere frumosul, să le contureze
personalitatea punându-le în evidență frumusețea interioară, spontaneitatea, sinceritatea și curățenia sufletească.

Dansul reprezintă un alt motiv de organizare a unor activități cu caracter nonformal. Havelock Ellis
afirma că “dansul este cea mai frumoasă artă, pentru că el nu este traducerea sau abstractizarea vieții; el este
viața însăși”. Înființarea și implicarea elevilor într-un cerc de dans contribuie la dezvoltarea personalității lor,
dansul fiind o artă vie, un dialog fără cuvinte, sincer, comunicativ . El vine în ajutorul copiilor timizi, a celor cu
probleme de comunicare, oferindu-le posibilitatea exprimării libere prin mișcare, fiind un mijloc de socializare.
Valențelor multiple ale dansului li se adaugă valoarea estetică ce este amplificată de costume, de decor, dar și de
emoția artistică pe care o declanșează atât în sufletele participanților (copii/elevi), cât și spectatorilor (părinți,
rude, colegi). Dansul oferă copiilor posibilitatea de a descoperi vraja mișcării, de a fi armonioși în limbajul
gesturilor, de a fi sensibili și de a respecta frumosul. Toate aceste aspecte împletite în mod eficient, conduc la
dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor.

În final, se poate afirma că activitățile desfășurate în cadrul educației nonformale conduc la o creștere a
motivației învățării, elevii participând cu interes la astfel de activități. Prezența interesului atrage după sine o
activitate intensă a proceselor psihice. Spiritul de observație devine mai activ, orientatrea spre obiectul
percepției se realizează mai sigur, crește capacitatea de reținere și fixare a memoriei, gândirea realizează
numeroase operații de analiză, sinteză, atenția capătă durată și timp de concentrare mai mare. Interesele se
cumulează și cu puternice trăiri de natură afectivă. Împreună, toate aceste aspecte conduc la formar ea unei
personalității armonioase a elevului.
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Educaţia nonformală prin proiecte extracurriculare

Marian  Maricica Nela
Școala Gimnazială Plopu Dărmănești, Jud. Bacău

"Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că şcoala trebuie să reprezinte
viaţa actuală, viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia sa, cu vecinii
săi, pe locurile lui de joacă." John Denvey.

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ.

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane,
iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa
educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo
de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.

Într-o societate determinată istoric, sistemul de educaţie se materializează printr-o educaţie de tip
formal, nonformal sau informal, incluzând toate dimensiunile (intelectuale, morale, estetice, tehnologice, fizice)
implicate în cadrul acţiunilor educaţionale organizate, structurate şi planificate sau în contextul influenţelor
incidentale de tip pedagogic provenite din câmpul psihosocial.

În funcţie de gradul de organizare şi de oficializare al formelor educaţiei, putem delimita trei mari
categorii:
- educaţia formală (oficială);
- educaţia nonformală (extraşcolară);
- educaţia informală (spontană);

Educatia nonformală:
Această formă de educație a fost definită ca : „ orice activitate educațională, intenționată și sistematică,

desfașurată de obicei in afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoii individului și situațiilor
speciale, in scopul maximizării învățării si cunoașterii și minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta
in sistemul formal ( stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor ...etc.) (Kleis 1973)

Educația nonformală cuprinde ansamblul activităților și acțiunilor care se realizează într-un cadru
instituționalizat , constituindu -se ca „ o punte intre cunoștiințele asimilate in timpul lecțiilor si informațiile
acumulate nonformal” ( Vaideanu 1998 ap Oprea)

Obiectivele educației nonformale sunt:
-lărgirea si completarea orizontului de cultură îmbogățiind cunoștiințele din anumite domenii;
-crearea condițiilor pentru desăvârșirea profesională;
-să contribuie la recreerea și destinderea participanților precum și la petrecerea organizată a timpului liber;
-alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate;
-asigurarea cadrului de exersare și cultivare a diferitelor inclinații, aptitudini, capacitati.

Relaţia dintre educaţia formală şi educaţia nonformală este de complementaritate sub raportul
conţinutului, al formelor de organizare şi de realizare.

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor
“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor fi mari si nimic
nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa 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 socioafectiv, 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
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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.

Educatia extracurrriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine
stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmareste
identificarea si cultivarea corespondentei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viata civilizat,
precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepand de la cea mai frageda varsta, copiii
acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura. Trebuinţa de
se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm scoala 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, copii 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 scolii 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, facilitarea
integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un
cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi
maximizeze potenţialul intelectual. 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.

Exemple de activități extrașcolare:
-vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – constituie un
mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul
de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor,
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.
-vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și orientează copiii spre
unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile și taberele școlare contribuie la
îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul
din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaște realizările oamenilor, locurile unde s -au născut, au
trăit și au creat opere de artă.

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul face
cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în
rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii
puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului sau nu, asupra dezvoltării
elevilor.Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim la
televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri in nişte
persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi
intelectual.

Se ştie ca incepand de la cea mai fragedă vârstă , copiii acumulează o serie de cunoştinte punându-i in
contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Activităţile de acest gen  au o deosebită influenţă
formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: plimbări, excursii, tabere. In cadrul activităţilor
organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale , copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni
directe obiectele , fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate în principal pe viata în aer liber, în cadrul
acţiunilor turistice, elevii isi pot forma sentimental de respect si dragoste fata  natura, fata de om si realizarile
sale. Grija fata de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoastere a dorintelor copiilor si de respectare a
acestora trebuie sa fie dominantele acestui tip de activitati. Acestea le ofera destindere, incredere, recreere, voie
buna, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmari si recunoastere a aptitudinilor.

Activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică si stimulează implicarea tinerei
generații în actul decizional in contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale,
realizandu-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.

In urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate ,
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg ,sunt folosite în
activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li
se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens . Excursia ajută la dezvoltarea
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intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea  este cea care 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 dobândind însuşirea a noi
cunoştinţe. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă
excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a
nivelului cultural .

Serbările și festivitățile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de vedere
educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului  precum și în atmosfera
sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele didactice, le oferă elevilor
răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare, mai puțin seminificativ.

Concursurile scolare - sunt o metoda extrascolara de a starni interesul elevului pentru diferite arii
curriculare avand, in acelasi timp, o importanta majora si in orientarea profesionala a elevilor, facandu-le
cunoscute toate posibilitati pe care acestia le au. Concursuri precum "Cangurul" sau Olimpiadele Scolare pot
oferi cea mai buna sursa de motivatie, determinand elevii sa studieze in profunzime si prin urmare sa scoata
rezultate mai bune la scoala. Acelasi efect il pot avea concursurile organizate de catre cadrele didactice in clasa.
Daca sunt organizate intr-o atmosfera placuta vor stimula spiritul de initiativitate al copiluiui, ii va oferi ocazia
sa se integreze in diferite grupuri pentru a duce la bun sfarsit exercitiile si va asimila mult mai usor toate
cunostintele.

Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup,
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ.
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai eficiente modalităţi
de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi
mai accesibili sufletelor acestora. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa
şcolară.  Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităţii,
gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului,
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea
interculturală etc.

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau
spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite
sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care
implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara
clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de
bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi
cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală,
să le împlinească setea de cunoastere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să
iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile.

Activitatile extracurriculare sunt apreciate  atat de catre copii, cat si de factorii educationali in masura
in care :
 valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor;
 organizează într-o maniera placută și  relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea

procesului de învatământ ;
 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;
 copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă;
 participarea este liber consimtită, necodiționată, constituind un suport puternic pentru o activitate

susținută;
 au un efect pozitiv pentru munca desfasurata in grup;
 sunt caracterizare de optimism si umor;
 creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților;
 urmăresc lărgirea si adâncirea influențelor exercitate in procesul de învățământ;
 contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor.

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la
dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.Având
un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel
de activităţi.

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este
garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te
conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
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Educaţie şi formare prin teatrul şcolar

Clemansa Măucă
Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău

“Avem nevoie, ca să trăim, de aer, de mâncare, dar, în aceeaşi timp, avem nevoie de o altă hrană.”(
Andrei Șerban)
PROGRAMA ŞCOLARĂ ORGANIZATA MODULAR
DISCILPINA: POFTIȚI PE SCENĂ!
ARIA CURRICULARĂ: LA NIVELUL MAI MULTOR ARII CURRICULARE
NIVELUL DE ȘCOLARITATE: ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR CLASA a IV-a
PARTEA I.  IDENTITATEA DISCIPLINEI DE STUDIU
PROGRAMA ȘCOLARA CA INSTRUMENT AL REFORMEI CURRICULARE

Întrucât programa școlara este un instrument major al proiectării, implementării și evaluării
curriculumului școlar, ea reprezintă un factor de interes național pentru reforma curricular.

Proiectarea programei școlare se face din perspectiva reglementărilor noii Legi a Educației Naționale,
precum:

- directii de dezvoltare a viitorului absolvent, relevante din perspectiva integrării sociale;
- flexibilizarea curriculumului, personalizarea învățării, creșterea autonomiei cadrului didactic,

elaborarea unui nou sistem de evaluare, dezvoltarea resurselor de învățare;
- timpul de instruire la dispoziția cadrului didactic;
- norme care privesc regimul disciplinelor obligatorii și opționale;
- dezvoltarea competențelor cheie și a competențelor tehnice.
- Proiectarea programei școlare se face în concordanță cu specificul sp ațiului european reflectat de:
- edificarea unei dimensiuni europene solide a școlii românești, îndeplinind două criterii

majore:compatibilizare și competitivitate;
- trecerea de la retorica interdisciplinarității și a competențelor transversale la practica reală a

acestora, elaborarea unui sistem unitar și complet al calificărilor în acord cu Cardul European al
Calificărilor;

- valorificarea recomandărilor Comisiei Europene privind competențele cheie, pornind de la
specificările din Legea Educației Naționale, respectiv asumarea competențelor cheie ca finalități
explicite și asumate ale învățământului obligatoriu; asigurarea în învățământul liceal a dezvoltării
și diversificării competențelor cheie, asigurarea formării competențelor specifice, în funcție de
filiera, profil, specializare, calificare.

Proiectarea curriculumului centrat pe competențe armonizează sistemul de educație și formare susținând
facilitarea mobilității profesionale și geografice a celor care învață, realizarea unui sistem unitar de referință
asupra rezultatelor învățării dobândite de-a lungul întregii vieți,formal, informal sau non-formal; o astfel de
abordare conduce spre reorganizarea continutului învățării, a strategiilor de învățare, identificarea modalităților
de valorizare și recunoaștere a experiențelor de învățare dobândite în contexte non-formale și informale de
învățare.
Modelul integrator de competență, definit prin cunoștințe, abilități, atitudini, trebuie considerat pe tot parcursul
proiectării, implementării și evaluării programei școlare.

Programa școlară este construită pe  trei piloni:  centrarea pe competențe, centrare pe elev, asigurarea
calității.

S-a optat pentru organizarea modulară din urmatoarele motive:
*permite centrarea programului de formare pe competențe predefinite;
*asigură o mai bună organizare și conducere a învățării;
*decelează mai clar și mai prompt reușitele și dificultățile de învățare ale elevilor în relație cu un modul sau
altul;
*facilitează personalizarea traseelor de învățare; parcurgerea modulelor se poate realiza în ritmuri diferite  în
funcție de particularitățile clasei; elevii pot selecționa și combina diferite module de la diferite discipline.

Profilul de formare al absolventului este definit de  competențele generice,de competențele care au un
caracter trasversal și de competențele profesionale (generale și specializate).
STATUTUL ACADEMIC ȘI DIDACTIC AL DISCIPLINEI DE STUDIU

Teatrul în educaţie dezvoltă participarea tinerilor la construcţia unui societăţi în care implicarea
individuală şi colectivă constituie o formă democratică de acţiune şi schimbare.

Ce fel de copii vrem să creștem în școlile noastre? Copii care au șansa să schimbe lumea în care trăiesc
sau copii care asistă pasivi la o lume de care se simt din ce în ce mai puţin reprezentaţi?

Introducerea opţională a teatrului în programa școlară poate reforma fundamental sistemul de învăţământ
din România. Poate crea copii care reflectează critic la societatea din care fac parte, copii care se simt mult mai
implicaţi să intervină și să schimbe mentalităţile din jurul lor. Copii care știu să comunice, să asculte și să
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răspundă, conștienţi de valoarea mesajului lor și de sensul profund al întrebărilor lor. Teatrul are forţa de a
aduna oamenii într-o comunitate de idei, de a-i face să acţioneze pentru un scop comun, de a împărtăși povești
de viaţă care devin mărturii existenţiale. Teatrul leagă lumi care nu s-au cunoscut niciodată și le dă șansa să se
audă, să-și conștientizeze dorinţele și nevoile comune. Teatrul poate construi, în școală, o colectivitate de elevi
care învaţă să fie uniţi, care învaţă că doar laolaltă produc schimbări. Teatrul este școala celor care dobândesc
sensul experienţei împreună.

Educaţia teatrală are un rol esenţial în învăţarea socială, în formarea unei conștiinţe identitare a
elevului care, prin intermediul unor practici de rol, adică prin intermediul asumării existenţei altor personaje, va
ajunge la întrebarea cheie: „cine sunt eu?” și, poate și mai important, „cine vreau să fiu eu?”. Teatrul îi scoate
pe elevi din letargia învăţării anonime a informaţiilor – elevii înghit calupuri de date fără să le transforme într-o
lume a lor – și îi apropie, prin joc și imaginaţie, de învăţarea personalizată.

Trebuie să folosim comunicarea teatrală în toate formele ei. Nu pentru a deveni cu toţii artiști, ci pentru
ca nici unul dintre noi să nu se simtă sclav într-o lume din ce în ce mai atomizat

Principalul argument pentru care am ales acest opţional a fost dorinţa de a sensibiliza elevii faţă de artă ,
de a le oferi cadrul în care să-şi descopere aptitudinile actoriceşti .

Consider că această disciplină îmi va facilita efortul de a-i învăţa pe elevi să recite corect  o poezie , să
interpreteze un rol , să „trăiască” un text , să-i surprindă mesajul , dincolo de cuvinte. Am avut în vedere şi rolul
pe care-l are arta , în general , de a contribui la educarea gândirii reproductive. dar şi creative , inteligenţei ,
imaginaţiei , inventivităţii  şi spontaneităţii.

Am mizat şi pe faptul că lumea fantastică a poveştilor încă-i mai fascinează pe copii , pe lângă
„luminile rampei”, costumele strălucitoare , decorurile scenei , ceea ce va duce la participarea din plăcere a
acestora la activităţile propuse , având astfel garantat interesul pentru lecţii şi deci , atingerea obiectivelor
propuse.

Nu în ultimul rând , consider că,  prin activităţile desfăşurate, opţionalul va contribui la realizarea unor
obiective majore ale sistemului de învăţământ , urmărite , de altfel , şi prin alte discipline: comunicare eficientă ,
flexibilitate şi capacitate de adaptare în medii diverse, interrelaţionare, structurarea capacităţilor şi motivaţiilor
proprii învăţării permanente. Voi încerca , ca , prin joc, să transmit întregul bagaj de cunoştinţe impus de
regulile comunicării umane.
STANDARDUL CURRICULAR DE EVALUARE AL DISCIPLINEI PE NIVEL DE SCOLARITATE

3.1. COMPETENȚE GENERALE  ȘI TRANSVERSALE VIZATE DE DISCIPLINA DE STUDIU
1. Utilizarea de modalităţi de comunicare în limba română, în limba maternă* şi în cel puţin o limbă

străină, într-o varietate de situaţii
2. Utilizarea conceptelor şi a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii şi a instrumentelor

tehnologice în vederea rezolvării de probleme în contexte şcolare, extraşcolare şi profesionale
3. Integrarea, participarea activă şi responsabilă la viaţa socială
4.  Utilizarea eficace a instrumentelor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii
5.  Interiorizarea unui sistem de valori care să orienteze atitudinile şi comportamentele
6.  Manifestarea creativităţii şi a spiritului inovator
7 . Managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră

3.2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Competențe generale (CG) Indicatori de performanță de

nivel bazal/studii
Indicatori de performanță de nivel
studii/superior

CG1. Utilizarea de modalităţi
de comunicare în limba română,
în limba maternă* şi în cel puţin o
limbă străină, într-o varietate de
situaţii

Folosește / inițiază
mesaje verbale și
nonverbale accesibile
vârstei, exprimă idei,
gânduri, experiențe și
sentimente

Utilizează eficient şi corect  limbaje
(coduri, convenţii etc.) care aparţin diferitelor
domenii ale cunoaşterii (limbaje ştiinţifice,
tehnologice, artistice etc.)

CG2. Utilizarea conceptelor şi a
metodelor specifice diferitelor
domenii ale cunoaşterii şi a
instrumentelor tehnologice în
vederea rezolvării de probleme în
contexte şcolare, extraşcolare şi
profesionale

Utilizează capacitățile
de selecție a  materialelor,
de argumentare în vederea
susținerii ideilor și luării de
decizii legate de experiența
de viață

Folosește capacitatea de lucru în vederea
realizării unor produse care să valorifice
experiențele de viață

Aplică principii şi metode de
investigaţie/cercetare pentru a explora şi a
explica procese naturale, tehnologice şi
sociale

CG3. Integrarea, participarea
activă şi responsabilă la viaţa
socială

Colaborează/relaționează
corect cu celelalte persoane
față de care se  poziționează

Ia parte  activ și pozitiv la activitățile de
grup, de colaborare și respectare a diversită ții
culturale
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social pozitiv în caz de
contact

CG4.  Utilizarea eficace a
instrumentelor necesare educaţiei
pe tot parcursul vieţii

Folosește informațiile
relevante alese pentru
realizarea unor scopuri

Identifică şi selectează
de informaţii relevante şi
pertinente, în raport cu
diferite scopuri (de
documentare, învăţare,
cercetare, elaborare de noi
produse)

Își asumă responsabilitatea pentru propria
învățare și pentru produsele acestei învățări
Promovează reflecţia critică, autoreglarea şi
asumarea responsabilităţii pentru propria
învăţare şi pentru utilizarea produselor
tehnologiei moderne

CG5. Interiorizarea unui sistem
de valori care să orienteze
atitudinile şi comportamentele

Cunoaște un set de
valori morale și etice

Adoptă şi promovează
spiritul antreprenorial,
întreprinzător şi pragmatic
în activităţile educaţionale,
profesionale şi sociale

Aderă  în cunoștință de cauză la un set de
valori recunoscute
Dezvoltă atitudini pozitive faţă de sine şi faţă
de ceilalţi: stimă de sine, respect, încredere în
propriul potenţial de reuşită, responsabilitate,
rigoare etc.

CG6.  Manifestarea creativităţii şi
a spiritului inovator

Manifestă interes pentru
ceea ce  este nou

Iniţiază, dezvoltă şi
aplică  proiecte individuale
şi de grup, într-o varietate
de context

Participă din plăcere la proiecte,
realizează produse, folosind tehnici noi

Realizează produse ştiinţifice, tehnologice
şi artistice utilizând sau inovând variate
metode şi tehnici de lucru specializate

CG7 . Managementul vieţii
personale şi al evoluţiei în carieră

Rezolvă situații- problemă
în contexte diferite, folosind
tehnicile învățate
Manifestă spirit de iniţiativă
şi antreprenorial

Valorifică oportunităţile
oferite de diferite filiere
profesionale, din
perspectiva aptitudinilor şi a
intereselor individuale

Exprimă un punct de vedere argumentat
asupra responsabilităţilor asumate în cadrul
unui proiect

Cooperează cu cei cu care lucrează pe
grupe sau în echipă şi acceptarea competiţiei

Utilizează eficace  serviciile publice,
sociale şi culturale

PARTEA A II-A. ORGANIZAREA MODULARA A DISCIPLINEI PE AN SCOLAR – CLASA a IV-a-
SISTEMUL MODULELOR

Programa pentru disciplina CDS “POFTIȚI PE SCENA!” la clasa a IV-a cuprinde un modul initial,
două module disciplinare, un modul integrat şi unul deschis (de sinteză):
MODUL INITIAL

Funcţia modului iniţial este una de tip diagnostic şi prognostic, date fiind activităţile de tip evaluativ
care vizează gradul de însuşire, de către elevi, a cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor minimale prevăzute
pentru anii precedenţi celui pentru care este proiectată programa. Modulul iniţial are o durată de 1-2
săptămâni şi o organizare preponderent evaluativă, care constă în aplicarea de către profesor a unor instrumente
de evaluare menite să contureze structura competenţelor pe care le posedă fiecare elev şi să ofere oportunităţi de
structurare diferenţiată a studiului.

Prin urmare, pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor didactice la CDS “POFTIȚI PE SCENA!” în
clasa a IV-a învățătorul trebuie:

- să constate gradul de pregătire al elevilor ( calitatea  dicției, respirației, adaptarea la  tipul de text,
personaj, deprinderi de cautare  pe Internet, în raport cu cerinţele programei;

- să prezinte elevilor noua problematică
- să identifice posibile interese şi oportunităţi de studiu care au legătură cu proiecte personale şi

şcolare, stimulând astfel motivaţia pentru învăţare a elevilor;
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- să se asigure că elevii au suficiente cunoştinţe, deprinderi şi capacităţi pentru a face faţă
elementelor de noutate propuse de programă.

MODUL DISCIPLINAR  1 Modalități de petrecere a timpului liber si distracție – proiecte,
portofolii, PPT-uri, PPS-uri, jocuri de societate

MODUL DISCIPLINAR     2 Tehnici de punere în scenă a unei piese de teatru
MODUL INTEGRAT - Caragiale este  etern actual – spectacol
MODUL DESCHIS

Cuprinde 16 ore care se vor desfăşura astfel: câte 3 ore după finalizarea modulelor disciplinare, 6 ore
după finalizarea modulului integrat şi 4 ore pentru evaluare finală la sfârşitul anului şcolar. Se va desfăşura sub
forma proiectelor realizate pe grupe de elevi, în care se vor viza realizarea indicatorilor de performanţă de ordin
superior.

Acest modul valorifică 25% din timpul alocat activităţii didactice de pentru disciplina CDŞ“POFTIȚI PE
SCENA!” .

Elevii vor stabili temele de proiect în funcţie de aria de interes, se vor împărţi pe echipe, vor stabili
responsabilităţile şi termenele pentru realizarea proiectului, se vor documenta, vor realiza produsele
informatice, le vor prezenta, vor stabili criterii de evaluare a proiectelor şi  se vor evalua reciproc.
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Proiect educational extracurricular “Călător în Ţara Moldovei”

Maxim MirelaȘcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” Bacău
ARGUMENT
Vădită fiind importanţa educării şi formării personalităţii elevilor, se pune problema căilor şi

mijloacelor prin care învăţătorii pot contracara influenţele negative prin activităţile de zi cu zi, inclusiv prin
acţiuni extracurriculare . Micul școlar trebuie învăţat să fie receptiv la nou şi să vibreze în faţa frumuseţilor
naturii, a lumii, în continuă schimbare, şi să aprecieze valorile trecutului.

Excursiile organizate de școală au multiple valenţe de informare şi educare a copiilor . Acestea, bine
pregătite, sunt atractive la orice vârstă pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort suplimentar.

Mediul de acţiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de
observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu calităţile ei de
echilibrare, organizare şi obiectivare.

Elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze
date, învaţă să înveţe.

Acţionând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional,
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.
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Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât scolarii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează
pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la
formarea colectivului.

Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi,
elevii se autodisciplinează .

Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al activitătilor desfăşurate în
sala de clasă, copiii 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
înviorează activitatea şcolară, stimulează curiozitatea de a descoperi noi fenomene, formează 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.

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască copii, să-i dirijeze, să
le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al învăţământului preprimar -
pregătirea copilului pentru  scoala si viaţă.

Excursiile şi drumeţiile au un caracter relaxant, contribuind în mod categoric la sudarea colectivelor de
elevi. După trecerea  anilor, copiii îşi amintesc cu plăcere de întâmplările, din timpul excursiilor.

De aceea, cred că organizarea unor astfel de activităţi trebuie continuată, constituind o latură de seamă
a procesului instructiv - educativ .

L.D.Hainault: „Se acordă mai multă importanţă omului care merge decât drumului   pe care îl
urmează.”

SCOPUL
De a reconstitui, de a recapitula, de a aprofunda şi de a evalua caracteristici fizico- geografice, economice

şi ecologice, îmbinate cu elemente de spiritualitate românescă din regiunea Moldovei, de a le cultiva preţuirea şi
dragostea de frumos faţă de monumentele  culturale vizitate,  faţă de morala creştină românească şi faţă de
natura patriei.

OBIECTIVE
a) cognitive:
- să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei;
- să observe principalele obiective , culturale ale zonei;
- să valorifice intra şi interdiciplinar conţinutul informaţional dobândit.
b) afectiv-atitudinale:
- să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre;
- să-şi reactualizeze lecturi geografice şi literare despre elementele observate şi identificate;
c) psiho-motorii:
- să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică;
- să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică.

Obiective evaluative:
La sfârşitul excursiei,copiii vor fi capabili:

 Să comunice, folosind diverse metode şi mijloace de învăţământ, fondul general de
cunoştinţe privind semnificaţiile, particularităţile şi importanţa principalelor obiective
vizitate;

 Să aprecieze morala creştină românească şi frumuseţile florei şi faunei acestei părţi a
ţării;

 Să valorifice intra- şi interdisciplinar conţinutul informaţiilor  dobândite;

GRUP ȚINTĂ: Clasa pregătitoare B
ITINERAR: BACAU-ONESTI-BORZESTI-TG.OCNA-SLANIC MOLDOVA ŞI RETUR
PREGĂTIREA EXCURSIEI:

Anunţarea excursiei: Cu cel puţin două săptămâni înainte de data efectuării ei, este anunţată
excursia pe care o vor face elevii.

Pregătirea copiilor pentru această excursie se face prezentându-se scopul excursiei, traseul cu
punctele cele mai importante. Se precizează materialele necesare fiecărui copil pentru activitatea desfăşurată,
precum şi echipamentul adecvat acestei activităţi extraşcolare.

Se stabileşte mijlocul de transport –autocar
Folosindu-se albume, vederi, diapozitive sau fragmente din filme didactice,invatatoarea   trezeşte

curiozitatea, interesul pentru a lua contact direct cu frumuseţile naturii, cu valorile monumentelor  din această
parte a ţării.

Se aminteşte că informaţiile dobândite în timpul excursiei vor fi    valorificate în cadrul activitătilor ce
vor urma.
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La data şi la ora fixată, copiii si părintii se adună în curtea scolii. Se face prezenţa, se verifică costumaţia,
se reaminteşte regulamentul şi se deplasează la microbuz. Se anunţă traseul excursiei .

REZULTATE SCONTATE:
1. Pe termen scurt:
- formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător;
- dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare între indivizi.
- cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra frumuseţilor

fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei
2. Pe termen lung:
- formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor fizico-geografice, ecologice, de poluare a

mediului şi cultivare a unei educaţii ecologice;
- formarea deprinderii de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup turistic, de

cooperare şi respect.
EVALUARE

PORTOFOLIU: Alcătuirea unui ,,Album al clasei” cu poze realizate în excursie.
REGULAMENT privind buna desfăşurare a excursiei din 6  IUNIE  2013
1.   Pentru plecare, copii vor fi prezenţi la scoala la ora 07,30. Plecarea va avea loc la ora 08,00.
Întoarcerea va avea loc în intervalul de timp 20-20,30 la scoala.

3. Obiective turistice propuse:
o Borzesti-pe urme de legenda
o Tg.Ocna- Vizita la salina Tg.OcnA
o baza de agreement din mina Trotus cu obiective turistice: -Biserica “Sf.Varvara”-biserica

integral din sare;
o Muzeul Sarii;
o Lacul cu apa sarata;
o spatiul de joaca;
o Slanic Moldova- vizitarea statiunii ;
o Drumul Izvoarelor minerale;
o Parcul din statiune;

4. Pentru siguranţa copiilor şi pentru desfăşurarea în mod plăcut a activităţii, se vor respecta următoarele
reguli:

5. În autocar:
 Fiecare participant îşi respectă locul;
 Nu ne deplasăm prin autobuz în timpul mersului;
 Nu scoatem mâna sau capul pe fereastră;
 Respectăm curăţenia;
 Dacă avem vreo problemă, cerem sprijnul doamnei invatatoare;
 Nu deranjăm şoferul;
 Nu mâncăm în microbuz, ci în locurile de popas. La coborârea din autocar şi la urcare:
 Nu ne împingem;
 Nu ne apropiem de şosea;
 Rămânem grupaţi şi ascultăm sfaturile doamnei  invatatoare.
 La vizitarea obiectivelor turistice:Rămânem grupaţi şi ascultăm explicaţiile;

Â
4. Ce lucruri luăm cu noi de acasă?
 rucsac;
 îmbrăcăminte şi încălţăminte sport;
 apă plată;
 şerveţele; pungi de nailon;
 h. igienică,sevetele umede;
 o haină mai groasă, în caz de frig;
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„Educaţie rutieră – educaţie pentru viaţă”
Cerc de educaţie rutieră

Gabriela Melincianu
Şcoala Gimnazială „Georgeta Mircea Cancicov" Bacău

Problemă de viaţă şi pentru viaţă, educaţia rutieră debutează de timpuriu, în familie, apoi în grădiniţă şi
şcoală. Aria cunoştinţelor despre circulaţie rutieră este foarte vastă. Trebuie să precizăm faptul că studiul
educaţiei rutiere, nu este un aspect colateral, ci are un rol esenţial în pregătirea copilului pentru viaţă. Este ştiut
faptul că, învăţând la toate disciplinele şcolare ne pregătim pentru a deveni oameni, în timp ce, educaţia rutieră
ne ajută să rămânem oameni. Tot ce se învaţă/asimilează formal/nonfomal/informal se regăseşte în
comportamentul copilului/ individului, conferindu-i acestuia securitate. În asimilarea oricărui tip de cunoştinţe,
implicit a celor specifice educaţiei rutiere, sunt necesare utilizarea de strategii didactice care pot fi aplicate la
nivel individual, pe grupuri de copii, cu scopul dezvoltării capacităţii de înţelegere, orientare şi concentrare a
atenţiei, formării unor deprinderi practice şi abilităţi specifice, dezvoltarea capacităţii de a lua decizii corecte şi
imediate.

Aşa cum am precizat, începând din familie, apoi în şcoală, copiii încep să cunoască şi să respecte unele
reguli de circulaţie rutieră, care le influenţează treptat conduita personală, concretizată în: posibilitatea de a se
deplasa pe itinerarii mai puţin periculoase, posibilitatea de a manifesta o mai mare autonomie acţională etc.

Se cunoaşte faptul că în situaţii rutiere diverse, la vârste mici, capacitatea copilului de a lua decizii este
afectată de multiple procese, precum: a) estimarea eronată a distanţei, vitezei şi timpului; b) anticiparea
neadecvată a posibilelor acţiuni ale unor participanţi la trafic; c) perceperea inadecvată a cauzalităţii
accidentelor de circulaţie, ceea ce provoacă o acceptare a riscului, prin ignorarea consecinţelor nerespectării
normelor rutiere; d) impulsivitatea copiilor, specifică vârstei, generată de conduita neastâmpărată; e) ritmul
propriu de asimilare a informaţiei.

Procesul instructiv-educativ, proces dinamic şi activ, determină permanente mutaţii între relaţiile
apărute, la nivel individual, ca rezultat al interacţiunii dintre influenţele externe (exercitate de natură, educaţie)
şi cele interne, la nivelul personalităţii elevului. Iată de ce, prin învăţare sistematică şi organizată în şcoală, se
asimilează cunoştinţe complexe şi precise, referitoare la normele rutiere, se dezvoltă deprinderea de a gândi şi
acţiona corespunzător fiecărei situaţii rutiere întâlnite. Acţiunea de învăţare a normelor privind circulaţia rutieră
se desfăşoară ţinând seama de particularităţile de vârstă şi individuale ale copilului, dezvoltându-i-se atât
interese cognitive, cât şi deprinderi, abilităţi, capacităţi, aptitudini, trăsături ale personalităţii, cum ar fi:
perseverenţa, corectitudinea, atitudinea pozitivă. La nivel individual, învăţarea va genera acumulare de
experienţă socială şi dobândirea unei experienţe proprii, despre lume şi viaţă, despre locul şi rolul său în
societate.

Aşadar, în şcoală, se pot desfăşura activităţi distincte de educaţie rutieră, cuprinse în cadrul cercurilor
desfăşurate cu elevii ori ca discipline opţionale (curriculum la decizia şcolii). În acest sens, exemplificăm,
activităţile cuprinse în cadrul Cercului de educaţie rutieră „Educaţie rutieră-Educaţie pentru viaţă”.

Obiectivele propuse vizează: 1) dobândirea unor cunoştinţe de educaţie rutieră, a unor reguli şi norme
privind deplasarea pe drumurile publice; 2) cultivarea interesului şi curiozităţii pentru cunoaşterea şi respectarea
indicatoarelor şi semnelor specifice circulaţiei rutiere; 3) formarea unor deprinderi de educaţie rutieră şi moral-
civice, necesare protejării vieţii, pe baza unor reguli cunoscute şi unanim acceptate; 4) educarea capacităţii de a
manifesta un comportament disciplinat şi preventiv pe drumurile publice; 5) prevenirea unor evenimente rutiere
pe drumurile publice; 6) cunoaşterea modului de deplasare a vehiculelor pe drumurile publice; 7) dezvoltarea
capacităţii de a acţiona, în practica zilnică, utilizând regulile de educaţie rutieră însuşite, în scopul protejării
vieţii; 8) dezvoltarea proceselor psihice de cunoaştere precum şi a calităţilor acestora: spirit de observaţie,
promptitudine; rapiditate; flexibilitate, stăpânire de sine; 9) crearea unui climat afectiv de comunicare între
membrii echipei; 10) dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de ceilalţi.

Exemple de activităţi de învăţare:
- lecturi după imagini; observări; memorizări; povestiri; convorbiri;
- activităţi de educaţie plastică;
- activităţi liber-creative, pe centre de interes (sectorul bibliotecă, sectorul artă);
- alte categorii de jocuri (joc de rol, exerciţii-joc pentru dezvoltarea autocontrolului, jocuri cu caracter practic-
aplicativ, jocuri de perspicacitate, puzzle, jocuri imitative, jocuri pentru dezvoltarea a imaginaţiei, expoziţii
tematice, concursuri pe teme rutiere);
- exerciţii de identificare a evenimentelor rutiere;
- exerciţii de localizare, în timp şi spaţiu, a evenimentelor rutiere;
- exerciţii de prezentare a normelor juridice specifice circulaţiei rutiere;
- exerciţii de observare a mijloacelor de semnalizare;
- exerciţii de folosire a bicicletei;
- exerciţii de acordare a primului ajutor;
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- exerciţii de redare a evenimentelor rutiere;
- exerciţii de desprindere a comportamentelor prezentate în texte specifice;
- exerciţii de comentare a unor imagini şi texte specifice.

Conţinuturile propuse, pentru lărgirea sferei de reprezentări, referitoare la educaţia rutieră, sunt
eşalonate şi asociate regulilor de educaţie rutieră, astfel încât, prin toate activităţile de învăţare utilizate, acestea
să devină modele de educaţie pentru viaţă, să asigure formarea de comportamente preventive, sănătoase.
Exemplificăm, în acest sens, următoarele conţinuturi:

 Indicatoare rutiere. Rolul şi obligaţiile celor cărora li se adresează
 Semnalizarea rutieră prin marcaje
 Semnalele luminoase
 Agentul de circulaţie. Semnalele agentului de circulaţie
 Semnalele conducătorilor de vehicule
 Pietonii. Reguli privind circulaţia pietonilor pe drumurile publice
 Calitatea de călător (pasager). Reguli de călătorie cu mijloace de transport în comun
 Despre locurile de joacă (iarna)
 Despre respect pe stradă sau . . . „Am cei 7 ani de acasă”
 Traversarea, o chestiune de viaţă
 Despre respectul reciproc dintre participanţii la trafic
 Conducerea vehiculelor cu tracţiune animală, a celor împinse sau trase cu mâna şi a animalelor
 Bicicliştii. Circulaţia bicicliştilor
 Bicicliştii. Semne şi semnale făcute de biciclişti
 Conducerea preventivă în atenţia bicicliştilor
 Reguli privind circulaţia vehiculelor de orice fel
 Respectul reciproc dintre participanţii la trafic
 Orice pieton trebuie să cunoască regulile de circulaţie
 Circulaţia pietonilor pe drumurile publice, pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă
 Comportarea corectă şi preventivă a elevilor pe drumurile publice
 Orice pieton trebuie să cunoască performanţele automobilului
 Măsuri elementare de acordare a primului ajutor medical la locul accidentului
 Despre locurile de joacă (vara)
 Aplicaţii: jocul copiilor şi conduita preventivă
 Glossar de termeni specifici educaţiei rutiere
 Creaţii literare privind educaţia rutieră a elevilor
 Compoziţii decorative şi compoziţii plastice pe teme de educaţie rutieră

Materialele folosite trebuie să răspundă cerinţelor metodologice, adaptate vârstei şcolarului mic, cu
referire la: abordarea integrată, respectul pentru interesul copilului, adaptarea la specificul mediului, funcţia
jocului pentru educaţia rutieră. Fişele de lucru utilizate asigură antrenarea elevului în exersarea unor deprinderi
şi abilităţi privind regulile de circulaţie rutieră iar sarcinile de învăţare sunt eşalonate, astfel încât, să respecte
criteriul gradualităţii (identificare, recunoaştere, asociere, discriminare). Evaluările propuse permit aprecierea
nivelului de pregătire a elevului şi surprinderea capacităţii de aplicare a normelor educaţiei rutiere, ca efect al
învăţării perceptive, verbale şi conceptuale.

Concluzii: a) învăţând să utilizeze cuvintele: pieton/pasager, semafor, trafic, vehicul, zebră acces, agent
de circulaţie, bandă, curbă, carosabil, conducător auto, drum public/stradă, depăşire, eveniment rutier, s.a.,
elevii se familiarizează, de fapt, cu noţiuni specifice educaţiei rutiere; b) elevii reţin că a fi adevăraţi pietoni
înseamnă a cunoaşte Abc-ul circulaţiei rutiere: indicatoare rutiere, agent de circulaţie, semnalizare rutieră prin
marcaje şi semnale luminoase, semnale ale conducătorilor de vehicule, despre respectul reciproc dintre
participanţii la trafic, calitatea de călător sau biciclist, despre locurile de joacă… c) formulând propoziţii cu
aceste cuvinte, elevii pot exprima gânduri care îi frământă, întrebări care aşteaptă răspunsuri, sfaturi şi reguli
privind circulaţia rutieră pe care le aud pretutindeni: „Fii prudent!”, „Strada, nu e loc de joacă!”, „Ca să
conduci maşina trebuie să fii major”, „Cine este agentul de circulaţie?”, „Conduita preventivă a pietonilor”.

Având drept reper răspunsurile formulate la întrebările fireşti ale fiecăruia dintre ei, elevii reţin, ca
esenţiale, următoarele: „Micii pietoni trebuie să aibă o conduită corectă şi preventivă”, „Semnalele agentului
de circulaţie sunt prioritare” iar „Respectarea regulilor de circulaţie ne protejează viaţa”.

Bibliografie:
Dr. Crison, Alexandru - Noul Curriculum Naţional: statut, componente, structură;
Constantin Florea - Educaţie rutieră - Educaţie pentru viaţă, Editura Tiparg, Piteşti, 2002;
Ministerul de Interne. Direcţia Circulaţie, Inspectoratul General al Poliţiei Bucureşti - Circulaţie rutieră: Clasele
I - IV, Bucureşti, Editura "Coresi", 1993.
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Origami- joc şi educaţie
Melinte Mihaela

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oneşti

Origami constituie arta plierii hârtiei colorate în modele de creaturi vii şi obiecte neînsufleţite.Arta
origami reprezintä o lume aparte, construită din bucurii, zâmbete şi jocuri şi constituie un mijloc de educaţie
formală, în cadrul orelor de abilităţi practice, şi nonformală atunci când se regăseşte sub forma unui cerc şcolar
sau a unui proiect de activitate extraşcolară.

Origami, ca instrument în educaţia copiilor preşcolari şi şcolari, are multiple valenţe formative:
dezvoltă răbdarea, voinţa, încrederea în forţele proprii şi deschide porţi spre comunicare. Origami este o magie,
care îl ajută pe copil să vadă o metamorfoză chiar sub ochii lui, prin efortul său. Magicianul este chiar el,
copilul. De asemenea, învaţă în joc să observe natura, pe care o poate compara cu propria sa creaţie. Contactul
sistematic al şcolaru1ui cu obiecte variate ca mărime, formă, culoare, aşezare în spaţiu, folosite ca mijloace
auxiliare în procesul didactic, trezeşte şi stimuleazä interesul de a înţelege, de a afla, de a şti, ca germeni ai
curiozităţii epistemice, capacitate ce îi va favoriza viitoarele performanţe şcolare39.

Prin activităţi practice de pliere, îmbinare şi suprapunere, hârtia prinde suflet. Copilul învaţă să-şi
coordoneze mişcările, capătă pricepere şi îndemânare, exersează vederea tridimensională, consolidează
cunoştinţele însuşite în alte activităţi  şi educă simţul estetic. Origami educă simţul estetic, îmbogăţeşte latura
afectivă, sporeşte interesul şi respectul pentru ceea ce au creat ei, copiii, cât şi cei din jurul lor.

Complexitatea modelelor trebuie aleasă în raport cu vârsta. Încă de la 3 ani, copiii se bucură când
văd cum se nasc jucăriile sub ochii lor. Personajele din hârtie pot istorisi poveşti captivante transformând  ora
într-o activitate mai interesantă şi mai fructuoasä. Treptat, copiii capătă disponibilitatea intelectuală de a
memora modelele cu diferite grade de complexitate, urmând calea de la simplu la complex. Cadrul didactic
explică, demonstrează, ajută pe copii să exerseze şi să depăşească temerile, le trezeşte interesul de a aplica
deprinderile însuşite în contexte şi situaţii diferite40. Acest tip de activităţi contribuie la dezvoltarea
personalităţii copilului cu condiţia ca îndrumătorul să respecte cerinţele pedagogice în organizarea şi
desfăşurarea lor, să creeze un mediu stimulativ şi relaxant pentru copil.

Un proverb oriental ne spune: ,,Cum acţionează degetele, aşa gândeşte capul” , deci activitatea intensä
a mâinilor implică o activitate, la fel de intensă, a creierului. Important este să educăm copilului potenţialul lui
nelimitat, astfel ca el să se bucure din plin de posibilităţile sale. Unii au considerat origami ca un simplu joc, dar
cei mai mulţi îl socotesc artă, datorită posibilităţii de a reprezenta în mod creator şi realist diferite subiecte.
Adevărata frumuseţe a artei este simplitatea, care constă în abilitatea de a exprima caracteristicile esenţiale ale
obiectelor, urmărindu-se simplificarea formelor spre limitele cele mai pure.

Datorită faptului că arta origami, ca metodă pedagogică, necesită urmărirea unor indicaţii stricte,
aceasta artä nu a fost binevenită în Japonia erei Taisho (1912-1926). Pedagogii acestei perioade considerau că
origami nu poate oferi elemente de originalitate şi creativitate în procesul educativ, concepţie care s-a dovedit
mai apoi falsă. 41Practicarea artei origami stimulează gândirea şi fantezia, dezvoltă simţul tactil, adânceşte
intuiţia despre forma esenţială conţinută într-un obiect. În România, arta plierii hârtiei este încă considerată a
face parte doar din segmentul disciplinelor pedagogice care dezvoltă îndemânarea, uitându-se de latura
spiritualä pe care această artă o are în ţara ei de origine, Japonia. Origami dezvoltă răbdarea, deprinderea de a
păstra echilibrul fizic şi psihic, ajută la însuşirea noţiunilor de corectitudine şi dreptate, toate aceste elemente
find necesare în dezvoltarea spiritului.

Artele plastice, dansul, muzica, teatrul, adaptate la particularităţile vârstei şi ale subiectului, reprezintă
modalităţi eficiente de ,,măsurare” şi “diagnosticare” psihică. Numeroase studii de psihologia copilului oferă
date relevante despre rolul pe care îl joacă arta în dezvoltarea aptitudinilor şi a forţelor creatoare. Activitatea
practică cu elemente din tehnica origami este un mijloc prin care copiii se pot exprima liber, este o modalitate
de a-şi demonstra rnăiestria şi de a-şi petrece timpul în mod sănătos şi util, departe de tentaţia televizorului sau a
calculatorului.42

Introducerea tehnicii origami în cadrul activităţilor practice ale elevilor contribuie pe de o parte la
dezvoltarea şi formarea deprinderilor de a lucra cu hârtia, iar pe de altă parte determină dezvoltarea creativităţii
şcolarului. Obiectele realizate de copii în cadrul orelor de abilitati practice pot fi cu succes valorificate atât la

39 www.origamania.free.fr

40 ***, Revista învatämântului preşcolar nr. 3-4/2006
41 www.origamania.free.fr
42 Munteanu, A. ,Psihologia copilului şi a adolescentului, Timişoara, Editura Augusta, 1998, p. 56
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nivelul clasei, cât şi la nivelul şcolii. Se pot organiza adevărate expoziţii la sfârşit de an şcolar unde copiii vor
expune toate obiectele pe care le-au lucrat. Micuţii construiesc figurine de o complexitate adaptată fiecărei
vârste, dezvo1tându-le puterea de concentrare, imaginaţia, disciplina şi îndemânarea. Cu figurinele origami
costruite cu mâinile lor, copiii realizează, individual sau în grup, mici spectacole în faţa colegilor.

Se pot organiza mici concursuri între echipele de lucru. Această activitate dezvoltă capacitatea de a
crea poveşti şi de a le comunica celorlalţi. Juriul acestor concursuri sunt ceilalţi copii - spectatori, care au
răspunderea să aleagă câştigătorul, acela dintre concurenţi care a spus cea mai frumoasă poveste sau care i-a
impresionat cel mai mult. De asemenea, se poate lucra pe teme de cunoaştere a mediului sau basme sau de ce
nu, de urbanism sau design de interior.

Scopul final este introducerea artei origami ca element de dezvoltare al comportamentului copilului
pomind de la trăirile interioare, stările afective, emoţionale şi sociale.

Toate elementele formative şi educative ale activităţii practice desfăşurate prin tehnica origami
îmbogăţesc activitatatea individuală şi socială a copilului şi îl sprijină în îngemănarea gândirii creatoare cu
îndemânarea mâinilor.

Bibliografie:
www.origamania.free.fr
Munteanu, A. ,Psihologia copilului şi a adolescentului, Timişoara, Editura Augusta, 1998
***, Revista învatämântului preşcolar nr. 3-4/2006

Despre educaţie………formal, non-formal şi informal

Merluşcă Irina
Colpoş Dorel

Şcoala  Gimnazială  ,,Costachi S. Ciocan’, Comăneşti, Bacău

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista cand ei vor fi mari
şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori –
”Descoperirea copilului”)

In societatea contemporană problematica educatiei dobandeste noi conotaţii, date mai ales de
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ.

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul
valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar
dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa
educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo
de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor.

În societate, sistemul de educaţie se materializează printr-o educaţie de tip formal, nonformal sau
informal, incluzând toate dimensiunile (intelectuale, morale, estetice, tehnologice, fizice) implicate în cadrul
acţiunilor educaţionale organizate, structurate şi planificate sau în contextul influenţelor incidentale de tip
pedagogic provenite din câmpul psihosocial.

În funcţie de gradul de organizare şi de oficializare al formelor educaţiei, putem delimita trei mari
categorii:
- educaţia formală (oficială);
- educaţia non-formală (extraşcolară);
- educaţia informală (spontană);

Educatia formala(oficiala)
Coombs in 1973 a definit-o ca: “ sistemul educational structurat ierarhic si gradat chronologic, pornind de

la scoala primara si pana la universitate, care include pe langa studiile academice si o varietate de programe de
specializare si institutii de pregatire profesionala si tehnica cu activitate full-time ‘’

Aceasta forma de educatie cuprinde totalitatea activitatilor si a actiunilor pedagogice desfasurate si
proiectate institutional ( in gradinite, scoli, licee, universitati, centre de perfectionare etc.), in cadrul sistemului
de invatamant in mod planificat si organizat. Se realizeaza ’’ in cadrul unui proces de instruire realizat cu
rigurozitate in timp si spatiu : planuri,programe, manuale, cursuri…etc’’. ( S Cristea 2002 ap. Oprea)
Educatia nonformala

Aceasta forma de educatie a fost definita ca : „ orice activitate educationala, intentionata si
sistematica, desfasurata de obicei in afara scolii traditionale, al carei continut este adaptat nevoi individului si
situatiilor speciale, in scopul maximizarii invatarii si cunoasterii siminimalizarii problemelor cu care se
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confrunta acesta in sistemul formal ( stresul notarii in catalog, disciplina impusa, efectuarea temelor ...etc.)
(Kleis 1973)

Educatia nonformala cuprinde ansamblul activitatilor si actiunilor care se realizeaza intr- un cadru
institutionalizat , constituindu-se ca „ o punte intre cunostiintele asimilate in timpul lectiilor si informatiile
acumulate nonformal” ( Vaideanu 1998 ap Oprea)

Obiectivele educatiei nonformale sunt:
 largirea si completarea orizontului de cultura imbogatiind cunostiintele din anumite domenii
 crearea conditiilor pentru desavarsirea profesionala
 sa contribuie la recreerea si destinderea participantilor precum si la petrecerea organizata a timpului

liber
 alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate
 asigurarea cadrului de exersare si cultivare a diferitelor inclinatii, aptitudini, capacitati.

Relaţia dintre educaţia formală şi educaţia nonformală este de complementaritate sub raportul
conţinutului, al formelor de organizare şi de realizare.
Educatia informala

Este forma educatiei care se refera la experimentele zilnice care nu sunt planificate sau organizate si
care conduc catre o invatare informala. Este procesul care se intinde pe toata durata vietii, prin care
individul dobandeste informatii isi formeaza priceperi si deprinderi, isi structureaza convingerile si atitudinile
se dezvolta prin intermediul experientelor cotidiene.

Acest tip de educatie nu isi propune realizarea unor obiective pedagogice, insa prin influntele sale
exercitate continuu poate avea efecte educative deosebire, atat pozitive cat si negative.

Acest tip de educatie nu isi propune realizarea unor obiective pedagogice, insa prin influntele sale
exercitate continuu poate avea efecte educative deosebire, atat pozitive cat si negative.

Formarea personalităţii elevilor trebuie să constituie o preocupare principală a factorilor educaţionali
, prin modelarea întregii activităţi psihice a elevilor şi a conduitei acestora după relaţiile sociale şi după cerinţele
vieţii sociale (G. Chiriţ ă, 1977).

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
socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială.

Lumea în care trăim este importantă nu numai în ideea că este spaţiul în care vieţuim, ea trebuie să
exprime dorinţa de a progresa şi de a urca pe scara umanităţii. Cei ce vor asigura mai departe continuitatea
efortului şi a gândirii umane sunt adolescenţii de azi, oamenii de mâine ( A. Tabachiu, I. Moraru,1997; C.
Bîrzea, 1995; A. Marga, 1999; ).

“Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor fi
mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” (Maria
Montessori –”Descoperirea copilului”)

Formal versus nonformal în învăţământul modern

Mihalcea Spiridon
Şcoala Gimnazială” Mihai Eminescu” Buhuşi

Consideraţii generale

Complexitatea fenomenului educaţional a creat un sistem variat al situaţiilor de învăţare, care pot fi
structurate în formele educaţiei. Cea mai cunoscută şi prevăzută cu finalităţi clare, înzestrată cu instituţii
speciale, cu resurse umane şi materiale, care permit introducerea progresivă a elevilor în secretele cunoaşterii
prin învăţare, este educaţia formală.

Fiecare stat, prin politicile sale explicite, îşi creează sistemul său naţional de învăţare. Oricât de bine ar
fi pus la punct acest sistem, el nu poate realiza în totalitate politicile şcolare. Din această cauză societatea şi-a
creat şi alte forme care răspund unor nevoi deloc aleatorii. Ele completează şi se integrează organic în sistemul
educaţional global, angajând procese psihice, de cunoaştere, simple şi complexe, antrenând energic procesele
afective.

După cum se observă, chiar termenul “nonformal” sugerează o realitate educaţională mai puţin
programată, mai puţin organizată. Cu toate acestea, educaţia nonformală are puternice valenţe formativ-
educative, venind în sprijinul celor care fie nu au condiţii prielnice pentru a accede la forme instituţionalizate
ale educaţiei, fie că resursele intelectuale îi obligă sa se limiteze la un anumit nivel.
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Interdependenţa formal-nonformal

Construită, organizată si desfăşurată în perimetrul celor trei forme specifice-formală, nonformală şi
informală- educaţia implică atât un sistem educaţional adecvat cât şi un proces de învăţământ, funcţionalităţi
diferite, dar în acelaşi timp permite extensiuni, întrepătrunderi şi interdependenţe absolut necesare. În
multitudinea influenţelor educaţionale informale se regăsesc cele nonformale care implică, la rândul lor pe cele
formale, toate articulate potrivit finalităţilor educaţiei formale.

Este evident că educaţia nu mai poate fi redusă la instruirea şcolară, instituţiile de învăţământ
neputându-se izola de influenţele exercitate şi uneori impuse ale educaţiei nonformale, pentru că ar pierde
oportunităţile de impunere a unor valori avangardiste sau propulsatoare de progres general social şi nici nu ar
putea să prevină, să amelioreze sau contracareze influenţele perturbatoare, dezorganizatoare sau dăunătoare ale
unor orientări atât de natură ideologică, cât şi structurală şi acţională.

Elevii sunt puşi în contact, cu sau fără voia lor, cu informaţii multiple, experienţe inedite, dincolo de
activitatea şcolară, dar care consolidează activitatea instructiv-educativă instituţionalizată, care ghidează,
corectează achiziţiile obţinute la nivel informal şi nonformal şi le completează.

Educaţia nonformală nu îmbracă forme explicit educative. Ea precede educaţia formală, este voluntară
şi inegală, raportat la individ, având o extensie temporală la nivel de conţinut şi modalităţi de realizare mai
diversificate. Poate lua forma studiului independent dirijat de profesor, dar realizat în afara şcolii-semiformală-
sau a domeniilor ce depăşesc cotidianul-oceanul planetar, lumea vie, constelaţii şi găuri negre-fără a avea
pretenţia  de a transforma toate informaţiile în cunoştinţe.

Dubla articulare, coordonare şi relaţionare formal-nonformal, deşi complexă, se poate realiza:
 organizând lecţii sau suite de lecţii tematice cu conţinut şi caracter informal;
 utilizând metode care fac legătura dintre învăţarea în clasă şi cea independentă;
 desfăşurând activităţi la nivelul cercurilor de elevi;
 organizând excursii şi expediţii;
 realizând activităţi de educaţie morală.

Obiectivele educaţiei nonformale

Obiectivele educaţiei nonformale nu urmăresc să excludă nodul tradiţional de educaţie ci să
completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care să aibă acces un număr cât mai mare de tineri
.Acestea sunt:

 completarea orizontului de cultură din diverse domenii;
 crearea de condiţii pentru formarea profesională;
 sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizat;
 asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi.

Caracteristicile educaţiei nonformale

Specific educaţiei nonformale este locul unde se desfăşoară: întru-un cadru instituţionalizat, dar în
afara şcolii. Caracteristice acestui tip de educaţie sunt activităţile care contribuie la perfecţionarea individuală.

Educatorul nonformal trebuie să deţină mai multă flexibilitate, adaptabilitate şi rapiditate, dar şi un
entuziasm răsunător. Acţiunile corespund  strict intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor. În plus,
doritorii nu sunt obligaţi să se alăture programului şi nu primesc calificative oficiale. Totuşi, în funcţie de
formele de instruire nonformală există şi situaţii în care sunt acordate diplome sau certificate de absolvire.

Avantajele educaţiei nonformale

Educaţia nonformală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante.
Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specific sistemului traditional de învăţământ,
cu un aport suplimentar de abilităţi câstigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime.

Educaţia nonformală înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar prin care se formează
o punte între cunoştinţele predate de profesor şi punerea lor în practică.    Acest tip modern de instruire elimină
stresul  notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaşte a te
dezvolta.
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Concluzie

Formalul şi nonformalul din activitatea didactică  nu se exclud, ci sunt complemetare, niciuna dintre
aceste forme neputând fi neglijate. Amândouă au contribuţii asupra formării integrale a personalităţii, asupra
formării unor trăsături caracteriale pozitive.

Atât educaţia  formală cât şi cea nonformală urmăresc formarea unor comportamente propice învăţării
continue prin mijloace proprii, educaţiafomală având de câştigat din sprijinul celei nonformale. De aceea şcoala
modernă nu poate ignora bogatele experinţe accumulate de elevi în timpul lor liber. Aceste experienţe
completează achiziţiile din şcoală, pe care le leagă de viaţă.

ŞI în viziunea europeană, educaţia nonformală este parte complementară şi de neînlocuit  din cadrul
întregului proces educational din ţările europene. Din punct de vedere uman educaţia nonformală este
recunoscută ca un răspuns puternic şi de calitate la diferitele necesităţi ale omului modern. Aici se ascunde
prospeţimea şi energia acestei noi puteri a societăţii viitorului.

Într-un univers în care tinerii preferă să fie conectaţi la reţelele de socializare în timp ce profesorii îşi
dau duhul în faţa clasei  predând după manuale şi metode învechite şi rămase în urmă din punct de vedere al
informaţiei, educaţia nonformală este lucrul spre care ar trebui să se orienteze întregul învăţământ. Din păcate
atât profesorii cât şi viitorii profeasori aflaţi pe băncile facultăţii  nu sunt pregătiţi să treacă la educaţia
nonformală. Dacă lumea nu se va mişca repede sistemul actual de învăţământ se va prăbuşi.

Bibliografie:
Constantin Cucoş- „Pedagogie”- Ed.Polirom, Iaşi, ediţia a II-a, 2006
George Văideanu-„Educaţia la frontiera dintre milenii”-Ed.Politica
Ioan Cerghit-„Curs de pedagogie”- 2003

Trecutul din prezent

Ana-Maria Mîcîială
Şcoala Gimnazială Alexandru cel Bun Bacău

Denumirea opționalului:    „Trecutul din prezent“
Clasa a IV-a

Tipul opţionalului: la nivelul ariilor curriculare – „Limbă şi comunicare“, „Om şi societate“, „Arte“,
„Tehnologii“
Durata: un an şcolar (1 oră/ săptămână)
Obiectiv interdisciplinar: stimularea interesului şi a motivaţiei pentru conservarea datinilor şi obiceiurilor
populare locale;
Modalităţi de evaluare: probele orale, probele scrise, probele practice, investigaţia, proiectul, portofoliul,
eseul, autoevaluarea.

Argument
Zona etnografică a așezărilor rurale e miraculoasă. Ca şi alte locuri unde tradiţia este păstrată cu

sfinţenie, iar atitudinea faţă de civilizaţia citadină cu aer occidental este reţinută, orice încercare de pătrundere în
universul sătesc conservator este binevenită. Prin urmare, se cuvine, mai mult ca oricând, ca elevii să descopere
particularitățile ținutului respectiv, referitor la viaţa spirituală. Această acțiune educativă ar avea implicaţii
deosebite pe termen lung, îmbogățind nu doar gustul estetic, dar şi acel simţământ al legăturii cu locul natal.

Structurat în funcţie de momentele anului calendaristic, opţionalul propune o imagine complexă a
unei viitoare documentări dintr-o anumită zonă etnografică. Am optat pentru o astfel de lucrare, deoarece sunt
convinsă că actul instructiv-educativ va avea o eficienţă sporită în conservarea şi transmiterea mai departe a
valorilor spirituale din respectiva zonă folclorică. Prin felul cum sunt concepute lecţiile şi temele, elevii pătrund
în profunzimea unor simboluri ale practicilor religioase şi magice ale satului. Opţionalul propune şi realizarea
unor obiecte de către elevi, obiecte care folosesc la împlinirea unor ritualuri. Prin colindele de Crăciun şi de
Anul Nou, le sunt stimulate imaginaţia şi spiritul creativ pentru a realiza diferite măşti sau costumaţii. Din acest
context nu puteau lipsi vizitele la muzeele cu specific din zonele rurale respective, concertele de colinde,
serbările organizate cu prilejul anumitor sărbători, excursiile tematice.

Scopul acestui opţional este de a contribui la cunoaşterea şi lărgirea orizontului de informaţii
asupra culturii materiale şi spirituale săteşti, dar şi pentru a stimula imaginaţia şi creativitatea copiilor, care
trebuie să respecte, să mențină şi să transmită mai departe valorile strămoşeşti. Elevii vor învăţa că străbunii lor
au avut orânduite câteva repere foarte clare analizând perioadele de muncă şi de sărbătoare, vor percepe şi vor
conştientiza simbolistica ritualurilor satului, preţuind valoarea lor.



302

PROGRAMA  ŞCOLARĂ
OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvolzarea capacităţii de receptare/ exprimare a mesajului oral/ scris
2. Dezvoltarea calităţilor motrice de bază şi a însuşirilor moral-volitive
3. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/ investigare a realităţii înconjurătoare

OBIECTIVE  DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE
La sfârşitul clasei a VI-a, elevul va fi capabil:
1.1. să sesizeze semnificaţia globală a unui mesaj
folcloric, stabilind corelaţii între informaţiile
receptate şi cele cunoscute;

*exerciţii de sesizare a aspectului esenţial  dintr-un mesaj ascultat
(explicaţii ale muzeografului, meşterului popular; mărturii pe bandă
magnetică, înregistrări audio-video);
*exerciţii de dialog: elevi - învăţător, elevi - muzeograf, elevi - creator
popular, elevi - elevi;
*exersarea unor jocuri de rol (etnograf, meşter popular, colindător
etc.);

1.2. să interpreteze diferite texte specifice
datinilor şi obiceiurilor populare locale;

*exerciţii de dicţie;   *exerciţii de memorare;
*exerciţii de mimică; *exerciţii de povestire;
*interpretarea vocală individuală sau în grup, însoţită de recuzită
folclorică;  *jocuri de rol;  *exerciţii de folosire a recuzitei specifice –
serbări; *exerciţii de prezentare a produselor realizate   individual sau
în grup;  *exerciţii de argumentare a unor puncte de vedere;

1.3. să redacteze texte literare, nonliterare şi
funcţionale, ţinând seama de tema propusă;

*crearea unor povestiri, legende, eseuri;
*exerciţii de întocmire a unor scrisori, afişe, reclame, felicitări,
invitaţii la diferite manifestări folclorice;
*crearea unor texte specifice sărbătorilor de iarnă (colinde, pluguşoare
etc.);

1.4. să popularizeze în afara şcolii creaţiile
etnografice din sat;

*corespondenţă şcolară;  *întâlniri cu etnologi;
*realizarea unei reviste cu conţinut etnografic;
*publicarea unor articole în presa locală;
*organizarea unor microexpoziţii la Muzeul de Etnografie cu produse
ale activităţii elevilor;
*participarea la concursuri judeţene/ interjudeţene cu cele mai reuşite
lucrări; * spectacole organizate tematic;
* excursii în zonele rurale învecinate;

1.5. să coopereze cu colegii în cadrul grupului
pentru investigarea spaţiului etnografic local şi
realizarea diferitelor produse şi a modalităţilor de
evaluare;

*elaborarea unor proiecte în grup;
*conversaţii, explicaţii vizând aplicarea ideilor personale în realizarea
proiectului, a produselor în grup;
*discuţii referitoare la produsele realizate;

2.1. să utilizeze diferite tehnici de lucru în
realizarea unor obiecte necesare practicării
diferitelor obiceiuri populare;

*exerciţii de confecţionare a unor obiecte specifice sărbătorilor de
iarnă (capră, căluţ, buhai, bici, măşti, sorcovă, etc.);
*exerciţii de înfrumuseţare a diferitelor obiecte folosind elemente de
tehnică populară;

3.1. să manifeste un interes permanent pentru
cunoaşterea şi conservarea datinilor şi obiceiurilor
populare locale;

* exerciţii de identificare şi de clasificare a datinilor şi obiceiurilor
după tematica lor;
*exerciţii de consultare a unor cărţi, reviste cu conţinut etnografic;
*vizionarea unor diapozitive, casete video, emisiuni TV pentru
explicarea spaţiului etnografic local;
*selectarea şi comentarea unor fragmente din operele
literare;*exerciţii de consultare a Calendarului Romano-Catolic
(Ortodox);
*exerciţii de folosire a dicţionarului (religios, etnografic, de artă);
*participarea la slujbe religioase şi manifestări folclorice;  *vizite şi
excursii tematice;
*întâlniri cu etnologi, creatori populari, bătrâni ai satului;

3.2. să cerceteze spaţiul etnografic local; *identificarea unor informaţii şi imagini noi despre datinile şi
obiceiurile populare locale;
*utilizarea surselor orale şi a izvoarelor scrise;
*exerciţii-joc de eliminare a cauzelor care duc la dispariţia unor
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OBIECTIVE  DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE
obiceiuri locale; *lucrul cu harta etnografică;
*consemnarea datelor cu privire la anumite obiceiuri populare în fişe
de lucru, studii;

*studiu de caz: „Rolul datinilor şi obiceiurile populare în viaţa mea“;
* excursii şi vizite în scop de observare şi de documentare;

CONŢINUTURILE  ÎNVĂŢĂRII

I. SATUL – IMPORTANTĂ ZONĂ ETNOGRAFICĂ
• Satul meu - păstrător de tradiţii populare       •Muzeul de Etnografie din localitate (comună)
II. TOAMNA CU OBICEIURILE  EI
•Obiceiuri de Ziua Sfintei Cruci               •Obiceiuri de Sfântul Andrei                     •Claca
III. IARNA CU DATINILE ŞI OBICEIURILE EI
•Şezătorile                  •Obiceiuri de Sfântul Nicolae                 •Datini şi obiceiuri de Crăciun
•Colindele •Pomul de  Crăciun •Pruncii nevinovaţi

1. Datini şi obiceiuri de Anul Nou
•Pluguşorul •Semănatul •Calul •Capra •Ursul •Jocul cu măşti

2. Obiceiuri de Bobotează
IV. PRIMĂVARA CU  OBICEIURILE  EI
•Mărţişorul •Babele şi Mucenicii                         •Obiceiuri de Bunavestire
•Obiceiuri de Florii                  •Obiceiuri de Paşte
V. OBICEIURI  ALE  SFÂRŞITULUI  PRIMĂVERII
•Obiceiuri de Sfântul Gheorghe   •Hramul bisericii  •Obiceiuri legate de Înălţarea Domnului         •Jocul (hora)
•Obiceiuri legate de ceremoniile biografice şi de alungarea răului
VI VARA CU OBICEIURILE EI
•Obiceiuri legate de Coborârea Sfântului Duh •Obiceiuri legate de Schimbarea la Faţă
•Obiceiuri legate de Adormirea Maicii Domnului •Obiceiuri aducătoare/ stăvilitoare de ploi

Bibliografie selectivă:
Jean Chevalier,  Alain  Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editura ,,Artemis“, 2006
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Smion Florea-Marian, Sărbătorile la români, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994
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Jocul didactic ca formă de învațare activ-participativă
Mocanu Milica

Școala Gimnazială Huruiești

Jocul didactic este o formă de ȋnvăţare activ-participativă, accesibilă şi plăcută. Ideea de a folosi jocul
ȋn scopuri educative a fost susţinută de Platon ȋncă din Antichitate. Cu toate acestea, mult mai târziu, ȋn epoca
noastră, jocul a devenit un adevărat instrument educativ şi didactic. Practica la catedră a demonstrat că
activitatea intelectuală a elevilor poate deveni interesantă, accesibilă dacă este inclusă ȋn joc. Ȋmbinând buna
dispoziţie, distracţia cu sarcina didactică, acesta asigură o activitate complexă,  antrenantă, dezvoltând la elevi
deprinderi de muncă independentă, capacităţi de comunicare interpersonală, perseverență şi dârzenie ȋn
ȋnvingerea dificultăţilor, flexibilitatea gândirii, stimulează inventivitatea, creativitatea, iar competitivitatea
solicită efort intelectual sporit din partea elevului, fără a produce oboseală.

Jocurile sunt strategii euristice, ȋn care elevii ȋşi manifestă inventivitatea, agerimea, iniţiativa,
ȋndrăzneala, curajul şi răbdarea. Ȋn timpul jocului copilul este un adevărat actor şi nu un simplu spectator. El
participă cu toată fiinţa lui la realizarea obiectivului jocului, realizând astfel o ȋnvăţare eficientă fără să
obosească. Jocul poate fi considerat cel mai bun mijloc de activizare a elevilor, de dezvoltare a creativităţii şi de
stimulare a resurselor intelectuale ale acestora.

Jocul didactic are calitatea de a motiva şi stimula puternic elevul, mai ales ȋn prima etapă a ȋnvăţării,
când ȋncă nu au apărut interesele pentru această activitate.

Studiul matematicii ȋn clasele primare urmăreşte asigurarea cunoştinţelor matematice de bază şi
formarea deprinderilor de calcul.
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Pentru a atinge stadiul formării deprinderilor intelectuale temeinice este nevoie de mult exerciţiu, de
multă muncă. Prin jocul didactic, ȋnvăţătorul consolidează şi verifică cunoştinţe, pune ȋn valoare şi antrenează
capacităţile creatoare ale elevilor, aduce varietate ȋn exerciţiul matematic, ȋnviorează lecţia, iar calea spre reuşita
şcolară este mult mai sigură.

Jocul, ȋmbrăcând o haină atractivă, trezeşte interese pentru ȋndeplinirea unei sarcini didactice, ȋntreţine
efortul necesar executării ei, stimulează ȋn cel mai ȋnalt grad dezvoltarea tuturor proceselor psihice, aduce
varietate, veselie, contribuind la prevenirea monotoniei, plictiselii, oboselii şi la creşterea randamentului şcolar.

Jocurile didactice folosite ȋn predarea matematicii ȋn clasele primare contribuie la dezvoltarea
capacităţilor intelectuale ale elevilor şi realizează importante sarcini formative ȋn cadrul procesului de predare-
ȋnvăţare:

antrenarea operaţiilor gândirii:
 analiza;
 sinteza;
 compararea;
 clasificarea;
 ordonarea;
 abstractizarea;
 generalizarea.

dezvoltarea atenţiei, a spiritului de ordine şi disciplină ȋn timpul activităţilor;
formarea deprinderii de lucru individual şi ȋn grup.
Având ȋn vedere particularităţile psiho -fizice ale copiilor, puterea de concentrare la această vârstă,

nevoia de motivaţie şi de mişcare ȋn activitatea şcolară, este necesar ca prin jocul didactic să contribuim la
consolidarea, precizarea şi chiar verificarea cunoştinţelor elevilor. Ȋn acest scop, jocul poate fi folosit ȋn diferite
momente ale lecţiei, deoarece prin joc, elevii pot realiza mai uşor cerinţele programei, ȋşi ȋnsuşesc temeinic
cunoştinţele, sunt capabili să atingă performanţe şcolare. Elevii timizi sau cu rezultate mai slabe la ȋnvăţătură,
capătă ȋncredere ȋn capacităţile lor, deblocând astfel potenţialul lor creator.

Pentru ca eficienţa jocului să fie maximă, trebuie mai ȋntâi stabilit scopul acestuia, momentul când va
fi folosit, forma de desfăşurare şi modul de organizare al clasei. Datorită multiplelor valenţe formativ-educative,
jocurile didactice fac parte integrantă din procesul ȋnvăţării şi ȋn special la matematică ȋn vederea consolidării
deprinderilor de calcul oral şi ȋn scris cu cele patru operaţii, ȋn rezolvarea şi compunerea problemelor etc.

Este important să realizăm corelarea cât mai strânsă ȋntre conţinutul lecţiei şi sarcina didactică a
jocului. Orice activitate, exerciţiu, problemă, poate lua forma unui joc didactic, acest lucru depinzând de
creativitatea ȋnvăţătorului şi nu trebuie să lipsească elemente specifice jocului cum ar fi: surpriza, aşteptarea ,
ghicirea, ȋntrecerea individuală sau pe echipe, forma de desfăşurare să fie cât mai atractivă. „Prin joc, activitatea
matematică devine mijloc de formare intelectuală, căci jocul face trecerea de la acţiunea practică spre acţiunea
mintală, favorizează dezvoltarea imaginaţiei de tip reproductiv şi creator, realizează trecerea de la reproducerea
imitativă la combinarea reprezentărilor ȋn imagini.”

Etapele desfăşurării jocului didactic sunt următoarele:
 introducerea ȋn joc;
 prezentarea materialului didactic;
 precizarea titlului şi a scopului jocului;
 explicarea şi demonstrarea regulilor jocului;
 fixarea regulilor;
 demonstrarea jocului de către ȋnvăţător sau de către unul-doi elevi;
 executarea jocului de probă;
 executarea jocului de către copii;
 complicarea jocului, introducerea de noi variante;
 ȋncheierea jocului şi evaluarea performanţelor individuale sau de grup.

Lecţiile bogate ȋn materiale intuitive şi presărate cu jocuri didactice, sunt mai interesante şi atractive,
susţin efortul elevilor şi le menţin atenţia concentrată mai mult timp. Ȋn cadrul lecţiilor de matematică se
folosesc o mare varietate de jocuri didactice cum ar fi: „La cumpărături”, „Rezolvă şi dă mai departe”,
„Descoperă regula şi continuă”, „Cine găseşte mai repede rezultatele corecte”, „Cursa-n patru”, „Pătratele
magice”, „Unde este greşeala?” etc.

Bibliografie:
Neagu, M., Mocanu, M., Metodica predării matematicii ȋn ciclul primar , Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 58
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Activităţi extradidactice- Atelierul de pictură
Moisă Carmen-Lucia

Şcoala Gimnazială"Alexandru cel Bun"Bacău

Prin artă se dezvoltă sensibilitatea senzorială, dar şi cea artistică şi delicateaţea
comportamentală.Sensibilitatea artistică se construieşte pe baza afectivităţii, intuiţiei şi fanteziei, în funcţie de
măiestria educativă a adultului şi de caracteristicile mediului în care se formează.

Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai apropiat şcolarului. Acest limbaj are misiunea de a
echilibra şi de a armoniza relaţiile copilului cu natura, cu sine. Adultul nu va cere copilului să reproducă, să
execute cu măiestrie asemănarea, până la identificare, cu înfăţişarea naturii, care oricum este, în mod
permanent, alta. Dacă ar acţiona aşa, ar face din copil un inapt în ceea ce priveşte creaţia artistică, l-ar îndepărta
de artă şi l-ar înstrăina de propriile posibilităţi creative.

Rolul adultului este de încurajare, de sensibilizare a copilului în faţa frumosului, de instrumentare a
acestuia cu limbajul şi operaţiile specifice artei plastice. Procedând astfel şi dovedind empatie şi respect
necondiţionat, adultul îl ajută cu adevărat pe copil să se autodescopere, să se armonizeze cu sine, să descopere şi
să rezolve probleme de compoziţie şi de tehnologie artistică. Cunoscând limbajul artei plastice, precum şi
particularităţile individuale, învăţătorul poate acţiona stimulativ în vederea dezvoltării potenţialului creativ al
copilului.

Elevul are posibilitatea de a se exprima plastic într-un mediu formal în cadrul orelor de educaţie
plastică sau într-un mediu diferit-atelirul de pictură ,organizat în afara orelor din programul de şcoală.Aici în
acest cadru mai puţin conformist el se simte mai liber, mai dezinhibat,mai artist.

Deşi nu este artist, şcolarul elaborează plastic cu o plăcere imensă. Lucrând cu pensula sau cu creioane
colorate, manifestă o atitudine de uimire în faţa propriilor produse. Este preludiul viitoarei conduite creative.
Adultul îl va instrumenta pe copil cu principalele elemente de limbaj plastic şi îl va stimula să le reproducă, să
le transforme (prin modificări, disocieri, omisiuni, deformări, alungiri, exagerări), să le asocieze (prin
juxtapunere, multiplicări, asamblări, suprapuneri).
Aceste elemente sunt:

 punctul plastic, static sau dinamic, pe care şcolarul mic îl va multiplica, supradimensiona, antrena în
mişcare, va opera cu puncte pe care le va concentra  sau risipi, distribui egal sau inegal;

 forma plastică spontană (creată prin scurgere, stropire, pulverizare) sau elaborată (prin analiza,
asamblarea formelor naturale); aceste forme plastice vor fi supuse  descompunerii, amplificării,
combinării unor elemente ale întregului;

 culorile sunt supuse operaţiilor de amestecare, juxtapunere, contrastare (contrastul culorii în sine,
contrastul complementar, contrastul simultan, contrastul de cantitate);

 linia- şcolarul învaţă să exprime prin linie energie, mişcare, spaţialitate, să separe, dar să şi unifice;
 compoziţia plastică rezultată din armonizarea relaţiilor dintre elementele compoziţionale;
 spaţiul plastic rezultat din ordonarea unitară şi expresivă a elementelor plastice.

Elementele de limbaj plastic vor fi îmbinate cu cele de tehnică:
 dactilo-pictura conferă flexibilitate, abilitate în folosirea degetelor şi favorizează armonizarea culorilor

prin combinarea lor;
 tehnica tamponului îi conferă copilului libertate în alegerea materialelor şi mijloceşte fuzionarea

culorilor;
 tehnica ştampilei poate fi aplicată şi în lucrările colective; suportul ştampilei este variat, ceea ce

generează receptivitatea copilului la posibilităţile oferite de natură;
 tehnica conturului permite ordonarea elementelor compoziţionale, echilibrarea compoziţiei; conturul şi

culoarea se susţin reciproc;
 tehnica pieptenelui implică un studiu despre linii orizontale, verticale, oblice, ondulate, totul

conducând la efecte deosebite;
 tehnica scurgeri şi suflării dezvoltă sensibilitate pentru armonia cromatică.

Toate aceste conţinuturi şi operaţii specifice educaţiei plastice sunt interiorizate şi, mai târziu, aplicate în alte
acte creative.

Întrucât elevii au fost familiarizaţi din grădiniţă (cei din clasa I) cu cunoştinţe legate de mânuirea
pensulei, acuarelei, culori principale, cu diferite tehnici de lucru, posedă anumite priceperi şi îndemânări, s-au
obţinut lucrări variate. De la lucrări care aveau câteva pete de culoare sau linii, până la o îmbinare originală a
elementelor, de la una sau două culori, până la folosirea a patru-cinci culori, respectiv, nuanţe, marea majoritate
a copiilor încercând să acopere spaţiul alb al foii de desen.
Faptul că aceşti copii provin din medii diferite, că manifestarea spontană a imaginaţiei copiilor. Desenele
copiilor nu reprezintă întotdeauna obiecte noi, nu se disting prin originalitate, se remarcă totuşi flexibilitatea
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adaptativă şi elaborarea produselor. Se fac referiri la elemente concrete ale realităţii, elemente observabile
(plante, animale, construcţii, mijloace de transport).
Desenele lor ilustrează specificul gândirii copiilor de vârstă şcolară mică, caracterul intuitiv al acestora,
dependenţa de imaginaţie a operaţiilor gândirii.

Tema plastică: “Cunoaşterea culorilor”, a prezentat un interes sporit pentru elevi. Antrenându-i în
jocuri ca: “Trenul culorilor”, “Ce putem obţine?”, “Povestea culorilor calde şi reci”, prezentând şi planşe în
acest sens, a sporit intersul şi curiozitatea copiilor în aceste exerciţii-joc de ordonare a culorilor, de juxtapunere
de pete diverse, pe grupe de două culori (cald-rece; închis-deschis) sau culori complementare.

Subiecte ca: “Toamna” sau “Jocul copiilor”, în care s-a urmărit folosirea culorilor primare cu pasaje de
alb, negru sau gri valoric, exprimă mai puţin mânuirea culorilor cerute, copiii întâmpinând greutăţi în redarea
figurii umane, acest aspect acţionând- parcă- inhibant asupra modului de redare a elementelor propuse.
Subiecte ca: “Ploaia” sau “În cosmos” vin să sublinieze modul de folosire a culorilor semene, calde sau reci.
Subiectele propuse au fost pregătite prin material didactic adecvat: planşă cu culori calde şi planşă cu culori
reci, reproduceri după opere de artă, diapozitive.

Modificările calitative de culoare obţinute prin fuzionare, tonuri, ruperea tonurilor, oferă copiilor multe
exerciţii-joc în care imaginaţia lor este intens solicitată.
Subiecte ca: “Marea”, “Cerul înstelat”, “Poiana cu flori” etc., permit elevului asocierea lumii realului cu lumea
basmului. Am venit în sprijinul elevilor – la aceste teme- prin exerciţii-joc de fuzionare a culorilor, exerciţii de
interpretare a formelor obţinute prin fuzionare.

Colajul din diverse materiale colorate- hârtie, textile, plante uscate etc.- îmbinat cu colorarea
suprafeţelor rămase albe, pune copilul în situaţia de a face diverse exerciţii de gândire, de a recurge la
brainstorming, pentru a îmbina aceste materiale spre a ajunge la ceva util. Jucându-se cu aceste materiale, elevul
prins într-o muncă felurită spre atingerea scopului său, investeşte imaginaţia de care dispune. Copilul ajunge la
concluzia că se pot obţine lucrări utile, că poate folosi culoarea pentru redarea ideilor sale.
Temele plastice de utilizare a liniilor şi punctelor oferă copilului posibilitatea de a da mai multă expresivitate
lucrărilor sale, de a depăşi acele clişee stereotipe de case, pomni, cer etc., care apar frecvent în desenele lor.
Posibilitatea de a le trasa în creion, pensulă, beţişor, carioca, pix, grosimile, respectiv, dimensiunile diferite,
îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe, priceperi, îndemânări prin care elevul poate realiza o compoziţie. Teme
plastice adecvate: “Dealurile”, “Valurile mării” dovedesc acumulările cantitative şi calitative ale elevilor.
Ca suport pentru îsuşirea acestor cunoştinţe am folosit diapozitive adecvate, reproduceri după opere de artă,
timbre, demonstraţia trasării acestora.

Deoarece linia, ca element de limbaj plastic, nu este o noutate pentru copil, această temă a fost
abordată cu mai mult curaj.

Punctul, de asemenea, element de limaj plastic cunoscut, permite îmbinări originale între linie, punct,
pată de culoare, în compoziţii ca: “Roiul de albine”, “Crângul cu flori”, “Decorarea unei rame” etc.
Tratarea picturală cu folosirea a  cel mult trei culori, prin subiecte ca: “Primăvara”, “Chipul ţării”, permite o
îmbinare a cunoştinţelor însuşite şi o materializare a imaginaţiei copilului. Această temă oferă exerciţii adecvate
de antrenare a imaginaţiei, a flexibilităţii adaptative, materializate în subiecte cu forme spontane  prin stropire,
scurgere, suflare şi completarea apoi cu culoare pentru a defini formele obţinute.

Niciodată o mână sau o minte inertă nu poate produce fantezii, nu poate crea. În susţinerea acestei idei
am considerat volumul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, necesar actului de creaţie.
Rezultatele obţinute în acest sens au avut ca punct de plecare jocul sau crearea unei atmosfere specifice pentru
ca limbajul plastic să devină accesibil şcolarului mic. Jocul a canalizat atenţia, puterea de concentrare, a susţinut
munca elevului, chiar dacă nu a putut ajunge întotdeauna la lucrări din care să rezulte noutatea. Am considerat
că în acest fel gândirea divergentă va avea materialul necesar cu care să opereze, respectiv, fluiditatea va
caracteriza lucrările viitoare ale copilului.
Un alt aspect prin care am urmărit dezvoltarea imaginaţiei copiilor au fost exerciţiile de antrenament fie la
începutul lecţiilor, fie în lecţii anume, afectate unor astfel de exerciţii.

Datorită faptului că unele desene executate în primul semestru la clasa I au avut aspectul de a fi
neterminate, am îndemnat elevii să găsească noi elemente cu care le pot îmbogăţi sau să intervină prin treceri de
culoare, nuanţe, tonuri.

Acest tip de exerciţii-joc scot în evidenţă posibilitatea de a dezvolta şi educa capacitatea copilului de a
împlini şi îmbogăţi forma dată, urmărind antrenarea unor factori ai creativităţii ca: originalitatea, flexibilitatea,
elaborarea, sensibilitatea la aplicaţii, umorul, dar în acelaşi timp, ele se constituie ca nişte exerciţii-test prin care
am urmărit reglarea activităţii mele. Gândirea elevului este solicitată în a găsi soluţii imediate, în a-şi forma o
atitudine corectă faţă de muncă, de a se pregăti pentru nişte situaţii similare în viaţă. Revenirea asupra unor
teme pune în relief evoluţia în activitatea desfăşurată.
Intervine, în cazul unor copii, banala lene, refuzul de a pune gândirea şi imaginaţia să lucreze. În exerciţiile de
tipul: “Se dau câteva linii, continuaţi pentru a obţine un tablou cu dealuri!” sau “Se dau câteva puncte, obţineţi
un câmp cu flori!”, se observă comoditatea unor copii de a se strădui să ajungă la final, rezultat al unei
imaginaţii reduse.
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Exerciţiile –joc pentru realizarea unor fiinţe şi lucruri fantastice sau utile, alcătuite din elemente
disparate, dar cunoscute, cu scopul de a înfăptui o formă nouă, originală, sunt atractive pentru copii. Exerciţiile-
joc încurajează antrenarea potenţelor de exprimare a elevilor.

Imaginaţia creatoare are ca punct de plecare întrebarea-problemă. Aceasta pune copilul în mişcare, îl
face să caute, să încerce, să facă presupuneri, care necesită o perpetuă acumulare de ipoteze, proiecte. O
problemă odată formulată devine o cale deschisă spre acţiune, incitând curiozitatea şi contribuind la dezvoltarea
independenţei în gândire şi acţiune a elevului. Se deschide posibilitatea de a gândi imaginativ.

Antrenaţi să proiecteze lumea obiectelor înconjurătoare, elevii reuşesc să stabilească noi relaţii între
fapte şi idei, noi aranjamente de elemente şi noi elemente organizaţionale. Îndemnând copilul să cerceteze
mediul înconjurător şi să descopere în contururile din preajmă asemănări cu figura umană, elevul uită astfel de
propriile nepriceperi de a desena şi va depăşi starea de inhibiţie.

Dezvoltarea creativităţii elevilor prin utilizarea metodelor moderne

Mocondoi Daniela Cristina,
Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău

MOTTO:

„Legea superioară a existenţei este munca creatoare prin care lăsăm în lume o urmă după ce nu vom mai
fi, o operă care ne prelungeşte existenţa şi după moarte. „

LEONARDO DA VINCI

Creativitatea reprezintă cel mai înalt nivel comportamental uman, capabil de a antrena şi polariza toate
celelate nivele de conduită, toate însuşirile psihice ale unui individ. De ce este nevoie de creativitate? Pentru a
se putea desăvârşi, realiza şi actualiza, pentru a putea contribui activ la modelarea lumii. Creativitatea este
educabilă şi poate fi evaluată ducând la posibilitatea identificării unor căi, modele, strategii, metode, tehnici,
abilităţi cu caracter general, aplicabile în selecţionarea majorităţii problemelor legate de creativitate, care
necesită atingerea a două obiective majore: descoperirea potenţialului creativ şi promovarea unor modalităţi
care să stimuleze trecerea de la creativitatea potenţială la cea manifestată.

Fiecare copil dispune de un potenţial creativ, respectiv de anumite trăsături sau însuşiri favorizante
actului creator. Deosebirile se exprimă prin intensitatea cu care se manifestă acest potenţial şi prin domeniul în
care se aplică. El reprezintă o posibilitate latentă, ce se poate întrevedea la cea mai fragedă vârstă. Pe de o
parte unele însuşiri se referă la intelectul copilului ,iar pe de altă parte , alte însuşiri se referă la fantezia sau
imaginaţia sa.manifestarea creativităţii presupune deci, prezenţa factorilor intelectuali (gândire, imaginaţie), a
factorilor nonintelectuali (motivaâie, interes, curiozitate, perseverenţă), a abilităţilor practice, de comunicare,
care educate simultan şi valorificate formează deprinderi creative şcolarului.

Pe lângă formele de realizare a activităţii, strategia didactică vizează procedeele folosite în desfăşurarea
procesului de învăţământ în vederea atingerii obiectivelor. Metodele de învăământ privesc atât modul cum se
transmit şi se asimilează cunoştinţele, cât şi dezvoltarea unor calităţi intelectuale şi morale, precum şi controlul
dobândirii cunoştinţelor şi al formării deprinderilor şi abilităţilor. În sens restrâns, metoda asigură realizarea în
practică a unei activităţi proiectate mental, conform unei strategii didactice. Organizarea eficientă a activităţii
de învăţare corespunde elaborării unui ansamblu de metode care să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, de
descoperire a adevărului şi de raportare a lui la aspectele practice ale vieţii.

Am utilizat metode clasice, cu tendinţe moderne, cât şi metode moderne, creative de grup, cum ar fi:
“Expunerea”, “Conversaţia”, “Chiorchinele”, “Învăţarea prin cooperare”, “Diamantul”, “Osul de peşte”,
“Explozia stelară“, “Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”,etc.

Tendinţele modern evidenţiate în evoluţia expunerii vizează promovarea unor noi variante ale acesteia
care să-i amelioreze limitele de pasivitate şi de flux unidirectional de comunicare, precum şi slabele
posibilităţi de interacţiune profesor-elev. Astfel, sunt identificabile, expunerea cu oponent, prelegerea-
dezbatere sau prelegerea dialogată. În ce priveşte conversaţia, important este, ca, initiative dialogului să nu
aparţină numai profesorului, ci şi elevilor. Aceştia să fie obişnuiţi, încă de timpuriu cu uşurinţa de a întreţine
conversaţii utile cu profesorii şi chiar cu ceilalţi elevi. În această privinţă au nevoie de încurajare a
răspunsurilor lor, prin confirmări, aprobări, reluarea unor idei, sublinierea a ceea ce au ele essential, integrarea
acestora ca puncte de sprijin în contextual lecţiilor, fără a omite criticile, dezaprobările, respingerile necesare
acolo unde este cazul.

Învăţarea prin cooperare apare atunci când elevii lucrează împreună pentru a ajunge la o învăţare
comună. Aceasta se poate utiliza în trei forme: grupuri formale de învăţare prin comunicare, grupuri informale
de de învăţare prin comunicare şi grupuri fondate pe cooperare. În grupurile formale elevii sunt grupaţi câte 2
până la 5 şi formulează sarcini de lucru la o lecţie nouă. Grupurile informale de învăţare  se formează ad-hoc,
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pe parcursul unei lecţii, cu scopul de a rezolva o sarcină simplă de învăţare. Grupurile fondate pe cooperare au
o durată echivalentă desfăşurării unei unităţi de învăţare sau de un semestru, sunt stabile în ceea ce priveşte
component şi se bazează pe sprijin, încurajare şi asistenţă oferite fiecărui membru, cu scopul de a avea success
şcolar şi de a se dezvolta din punct de vedere social şi cognitive. Rolul cadrului didactic este de a monitoriza
interacţiunea dintre membri, de a clarifica sarcinile de lucru şi de a evalua  calitatea achiziţiilor. Elevii înţeleg
că sunt reciproc responsabili de calitatea învăţării celorlalţi, conştientizând propria contribuţie la succesul
celorlalţi.

Metoda “Diamantul” reprezintă o metodă de lucru prin care se stimulează dezbaterile în grupuri de
lucru. Se stabileşte pentru fiecare grup de lucru, câte un set de afirmaţii pe care elevii le vor ierarhiza
argumentat în funcţie de importanţa lor din perspectiva temei date sau a soluţiei propuse pentru o anumită
temă. Se va face o diagramă, în care se va lăsa un spaţiu liber pentru opinia individuală vis-à-vis de problema
propusă.

Modelul “Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat” porneşte de la premisa că informaţia anterioară a elevului
trebuie luată în considerare atunci se predau noi informaţii. Aplicarea acestui model presupune parcurgerea a
trei paşi: accesarea a ceea ce ştim, determinarea a ceea ce dorim să învîâîm şi reactualizarea a ceea ce am
învăţat în urma lecturii. Primii doi paşi se pot realiza oral, pe bază de conversaţie, iar cel de-al treilea se
realizează în scris, fie în timp ce se lecturează textul, fie imediat ce textul a fost parcurs integral. Aplicând
această metodă sse obţin: o lectură activă, rată crescută a retenţiei informaţiei, creşterea capacătăţii de a realiza
categorizări, interes pentru lectură şi învăţare.

Metoda “Explozia stelară“ contribuie la sitetizarea cunoştinţelor, reliefând ideile esenţiale ce
trebuiesc reţinute, prin formularea răspunsurilor la întrebările: Cine/ Ce?, Unde?, Când?, Cum?, De ce? .
Pentru a stimula creativitatea elevilor, aceştia trebuie să beneficieze de o îndrumare adecvată din partea
învăţătorului care să-şi propună acest scop şi să aleagă strategii didactice adecvate finalizării lui, încurajând
atitudinile de cercetare sau redescoperire a noului şi de explicare a lui.

Cercetările de specialitate au demonstrat că elevii de vârstă mica, învaţă cel mai bine dacă “văd şi
fac” şi cu atât mai mult, dacă este o activitate dorită de ei.

Folosirea unor metode de activitate creative de grup reprezintă modalităţi de optimizare a învăţării şi
de dezvoltare a creativităţii elevilor. S-a constatat că spre deosebore de productivitatea gândirii creative
individuale, activităţile grupurilor în rezolvarea de probleme sporesc şansele descoperirii soluţiilor optime sau
scurtează durata investigaţiilor.
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Rolul educației nonformale în dezvoltarea personală a elevilor

Morărașu Laura- Monica
Școala Gimnazială „ Miron Costin ” Bacău

Educaţia nonformalǎ  cuprinde  ”ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un cadru
cadru instituţionalizat extradidactic sau/ şi extraşcolar”43 vǎzut ca “o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi
informaţiile acumulate informal”44.

Termenul își are originea în latinescul nonformalis având sensul „în afara unor forme special/ oficial
organizate pentru un anumit gen de activitate” și desemnează o realitate mai puțin formalizată sau
neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formative.

Acest tip de educație urmărește să realizeze :
 educația „ complementară” ( paralelă cu școala și adresându-se elevilor);
 educația „ suplimentară” ( pentru cei care șiăau întrerupt prematur studiile);
 educația de „ substituție” (pentru analfabeți).

Printre obiectivele specifice acestei forme de educație se află :
 susținerea celor care doresc să-și dezvoltesectoare particulare în comerț, agricultură,industrie;
 alfabetizarea;
 desăvârșirea profesională;
 inițierea într-o nouă activitate;
 un mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și capacități

43 S. Cristea, Dicţionar de pedagogie, Chişinǎu, Ed. Litera Educaţional, 2002, p.119.
44 G. Vǎideanu, Educaţia la frontiera dintre milenii, Bucureşti, Ed. Politicǎ, 1988, p.232.
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 educația pentru sănătate sau pentru timpul liber.
Influențele educației nonformale se manifestă prin mijloace și instituții tradiționale ( familia, muzee,

teatre, biblioteci, cinematografe, excursii, expoziții, formații cultural - artistice, etc.), precum și prin intermediul
mass-media.

Valenţele educative ale activitǎţilor nonformale reliefeazǎ relaţia mai destinsǎ, mai apropiată dintre
educator şi educat. Elevii se pot manifesta liber, spontan,deși profesorul conduce demersul didactic. Acesta
rămâne în plan secund pentru ca elevul sǎ îşi poatǎ valorifica abilitǎţile organizatorice, de cooperare, de
colaborare, de asumare a responsabilitǎţii , devenind participant activ la propria învățare. În cadrul activităților
nonformale, profesorul  trebuie să țină seama de interesele, înclinaţiile, preocupǎrile, preferinţele elevilor.
Activitățile nonformale se adaptează cerințelor individuale , potențialului acestora.

Asemenea educației formale, educația nonformală urmǎreşte formarea unor comportamente propice
învǎţǎrii continue, chiar şi prin mijloace proprii, achiziţionarea unui volum de informaţii şi transferarea lui în
diverse domenii ale cunoaşterii, dezvoltarea gândirii critice.

Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității,dar , în același timp, contribuie și la
recreere, destindere și reconfortare.Ele au funcție de informare , contribuind la formarea și îmbogățirea
orizontului de cunoștințe,dar și funcție de formare- dezvoltare, stimulând dezvoltarea intelectuală, inteligența,
gândirea creatoare, spiritul novator,cultivă talente, valori morale, spiritul de cooperare și sociabilitate.

Copiii participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi care au un
caracter atractiv. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai
variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în
mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Aceste activități  permit elevilor cu dificultăţi de afirmare în
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual..

Plecând de la ideea conform căreia școala nu este singurul loc unde poți învăța, iau amploare activitățile
desfășurate în afara sistemului formal care veneau în întampinarea dorinței de învățare a publicului larg, servind
obiectivelor acestora și asigurând asistență informațională și practică unor categorii sociale dezavantajate.
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Educaţia nonformală şi avantajele sale

Morozan Mariana
Şcoala Gimnazială “Alecu Russo” Bacău

Lumea de astăzi trasează noi cerinţe pentru domeniul ştiinţelor educaţiei, cerinţe ce par la prima vedere
contradictorii. Educaţia trebuie să transmită un volum din ce în ce mai mare de informaţii, dar în acelaşi timp
are menirea de a oferi puncte de reper în perspectiva unui scop bine ales astfel încât inconsistenţa sferei
informaţionale să aibă un fundament.

Tradiţional, educaţia oferită de şcoală a fost considerată educaţie formală, activităţile educative
organizate de alte instituţii (muzee, biblioteci, cluburile elevilor etc.), drept educaţie nonformală, iar influenţele
spontane sau neorganizate din mediu, familie, mass media etc. educaţie informală. Delimitarea dintre aceste trei
forme ale educaţiei este una teoretică, graniţele dintre acestea fiind greu de trasat.

O reprezentarea concentrică a celor trei forme evidenţiază rolul educaţiei formale de nucleu central
care asigură baza valorificării optime a resurselor de instruire nonformală şi informală aflate în continuă
expansiune cantitativă şi calitativă (Văideanu, George, 1988, p. 228).

Acest început de mileniu a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de educaţie formală şi
nonformală, aflate din ce în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. În ultima perioadă
observăm o dezvoltare şi o formalizare a educaţiei nonformale care se apropie tot mai mult de spaţiul şcolar. La
rândul său şcoala a răspuns provocărilor sociale prin lărgirea sferei de activitate şi prin iniţierea unor
parteneriate cu comunitatea locală, cu diferite instituţii culturale, cu societatea civilă.

Interdependenţa şi co-existenţa formelor de educaţie asigură un context de formare -dezvoltare a
personalităţii umane, la nivel didactic şi extradidactic, depăşind limitele şi graniţele teoretice ale conceptelor
analizate dintr-o perspectivă singulară. Interpretările clasice evidenţiază rolul prioritar al educaţiei formale care
"ghidează, completează şi corectează achiziţiile obţinute prin intermediul educaţiei ocazionale (informale) şi
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nonformale", exercitând "o funcţie integrativă de sinteză a diferitelor experienţe trăite" (Cerghit,Ioan, în Curs de
pedagogie, coordonatori: Cerghit, Ioan; Vlăsceanu,Lazăr, 1988, pag.29) Interpretările moderne evidenţiază
valorificarea potenţialului
educaţiei nonformale care oferă un câmp motivaţional mai larg şi mai deschis procesului de formare-dezvoltare
a personalităţii, având o capacitate rapidă de receptare a tuturor influenţelor pedagogice informale, aflate, altfel,
într-o expansiune cantitativă greu controlabilă.

Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este astfel necesitatea regândirii educaţiei,
prin articularea celor trei ipostaze: educaţia formală, educaţia informală şi educaţia nonformală.

Ca dimensiune permanentă a existenţei umane, educaţia trebuie să aibă un caracter global, conjugând
eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală. Dintr-o perspectivă sistemică, se poate observa că
toate cele trei dimensiuni ale educaţiei au câte ceva specific de indeplinit.

Astfel, educaţia formală presupune: desfăşurarea actului didactic în instituţii specializate,  obiective
educaţionale clar formulate, personal didactic specializat, cunostinţe sistematizate: orare, programe, manual,
proces de învăţare eşalonat, cronologic, evaluare pe etape de şcolarizare, pe când educaţia nonformală implică:
totalitatea influenţelor educative ce se derulează în afara clasei,  realitate educaţională neformalizată dar cu
efecte formative şi coordonarea activităţilor de specialişti, dar care “îşi joacă rolul mai discret, asumându-şi
misiunea de moderatori” (Vaideanu,
1988, p.231). În completarea acestora vine educaţia informală care exprimă: caracterul spontan al educaţiei,
liber de orice formalizare, o achiziţie autonomă a persoanei dobândită în manieră
întâmplătoare.

În zilele noastre se pune un accent deosebit pe valorificarea potenţialului educaţiei nonformale
evidenţiindu-se tot mai mult rolul şi avantajele acesteia. Educaţia nonformală se referă la toate activităţile
organizate în mod sistematic în afara sistemului şcolar pentru a răspunde numeroaselor cerinţe de învăţare,
înseamnă orice acţiune prin care se formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în
practică. Caracteristic acestei forme de educaţie sunt: caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea
elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa, rolul discret al educatorilor, renunţarea la evaluări. Acest tip modern
de instruire elimina stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea
de a cunoaşte şi de a te dezvolta.

Obiectivele educaţiei nonformale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de educaţie, ci să
completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care să aibă acces un număr cât mai mare de tineri.
Astfel amintim câteva dintre acestea: completarea orizontului de cultură din diverse domenii, crearea de condiţii
pentru formarea profesională, alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate, asigurarea unui mediu propice
exersării şi cultivării diferitelor înclinatii, aptitudini şi capacităţi.

În cadrul educaţiei nonformale accentul cade pe stimularea educaţilor prin programe alternative,
diferenţiate, diversificate, facultative, de completare, în acord cu elementele de noutate din diferite domenii, cu
tipuri noi de comunicare şi metode de activizare, tehnici de stimulare a creativităţii, cu stimularea dezvoltării
vocaţionale. Activităţile nonformale pot fi în afara clasei (expoziţii, cercuri pe discipline, competiţii tematice),
în afara şcolii (spectacole, excursii, cluburi, dezbateri) şi ca activităţi de formare continuă după integrarea
profesională.

Principiile ce stau la baza organizării educaţionale nonformale sunt: principiul integrării (toate
activităţile ce au loc în afara clasei/şcolii să fie integrate în sistemul general de educaţie), principiul
caracterului specific (activităţile din perimetrul nonformalului se constituie într-un sistem specific aparte,
specificul acestor activităţi fiind dat de obiectivele şi conţinutul lor, ele având forme proprii de organizare,
raporturi aparte între educatori şi elevi, precum şi un instrumentar metodic mai diversificat), principiul
caracterului atractiv al activităţilor nonformale (atractivitatea fiind dominanta acestor activităţi ce vor ţine
cont de interesele, înclinaţiile, preocupările şi preferinţele elevilor), principiul varietăţii (ceea ce diversificat e,
în acelaşi timp, interesant şi atractiv), principiul îmbinării conducerii de către adulţi cu autoconducerea
(relaţii mai apropiate, care implică un mai mare grad de manifestare liberă şi nemijlocită a elevilor, o îndrumare
pedagogică mai discretă, mijlocită de iniţiativa elevilor, mai spontană şi mai diversă).

Educaţia nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice: e centrată pe cel ce învaţă,
pe procesul de învăţare, nu pe cel de predare, solicitând în mod diferenţiat participanţii; dispune de un
curriculum la alegere, flexibil şi variat, propunându-le participanţilor activităţi diverse şi atractive ce ţin cont de
interesele acestora , de aptitudinile şi aspiraţiile lor; contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de
specialitate a participanţilor; creează ocazii de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut; asigură o rapidă
actualizare a informaţiilor din diferite domenii, punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoştinţelor;
antrenează noile tehnologii comunicaţionale, ţinând cont de progresul tehnico-ştiinţific, valorificând
oportunităţile oferite de internet, televiziune; este nestresantă, oferind activităţi plăcute, scutite de evaluări
riguroase, în favoarea strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continuă; răspunde cerinţelor şi
necesităţilor educaţiei permanente.

Educaţia nonformală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante.
Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învăţământ,
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cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime. Educaţia
nonformală însoţeşte cu succes formarea educaţională a tinerilor şi rămâne una dintre variantele optime pentru
susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare profesională.

Putem astfel concluziona că abordarea educaţională complementară formal – nonformal asigură un
plus de valoare sistemului educaţional. Astfel, se valorifică rolul definitoriu pe care educaţia îl exercită în
pregătirea tuturor copiilor de a deveni cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare,
contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
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Realizarea obiectivelor educaţiei nonformale în activitatea didactică

Motoca Anca –Elena
Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Bacău

Moto: „A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în
cap mulţime de cuvinte, fraze, expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a
le deschide calea cum să priceapă lucrurile.”

(John Amos Comenius)

Educaţia nonformală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante. Astfel,
acest tip de educaţie presupune un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi maxime de
exprimare, înglobând toate deprinderile specifice sistemului tradiţional de învăţământ. Educaţia nonformală
înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar prin care se realizează o punte între cunoştinţele
predate şi punerea lor în practică, într-un mod plăcut, stimulând interesul elevilor pentru cunoaştere şi
dezvoltare45. Conceptul de educaţie nonformală a apărut la sfârşitul anilor 1960, ca o completare a educaţiei
predate în şcoli şi universităţi. Specialiştii au dezbătut multă vreme rolul şi valoarea educaţiei nonformale, însă
Sylvia Scribner şi Michael Cole au fost primii care au argumentat că procesul prin care învăţăm cele mai multe
lucruri de-a lungul vieţii este nonformal şi au dat ca prim exemplu învăţarea limbilor străine. Pe scurt, educaţia
nonformală se face prin activităţi, nu prin cursuri, şi are loc, de cele mai multe ori, în afara instituţiilor de
învăţământ. Treptat, valoarea educaţiei nonformale a început să devină tot mai mult recunoscută, iar UNESCO a
definit-o în anul 1997 drept „activităţi educaţionale organizate şi susţinute, care nu corespund exact cu ceea ce
numim educaţie formală. Aceasta poate fi realizată în cadrul sau în afara instituţiilor de educaţie şi se adresează
persoanelor de toate vârstele (...) Educaţia nonformală nu urmează un sistem ierarhizat şi poate diferi ca durată,
fără a implica în mod obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării”46. Educaţia nonformală este un proces foarte
flexibil, care se poate plia cât mai exact pe nevoile şi profilul celor care iau parte la proces. Printre
caracteristicile acestui tip de educaţie, adaptabilitatea este una dintre cele mai importante. Practic, procesul se
modifică în funcţie de comunitate, grup sau individ, dar este totodată bine structurat şi are obiective clare.
Adaptabilitatea nu înseamnă că se face la întâmplare. Ca şi celelalte contexte de învăţare, contextul nonformal
permite acumularea de noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. Cei care trec prin acest proces se dezvoltă
profesional şi personal prin acumularea unor experienţe, dar şi prin valorificarea cunoştinţelor pe care deja le
au. Obiectivele educaţiei nonformale nu urmaresc să excludă modul tradiţional de educaţie, ci să completeze
instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care sa aibă acces un număr cât mai mare de tineri. Printre
obiectivele educaţiei nonformale pot fi amintite: completarea orizontului de cultură din diverse domenii; crearea
de condiţii pentru formarea profesională; sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate; asigurarea unui
mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi47. Educaţia nonformală se
împarte în două tipuri principale, variind în funcţie de activităţile specifice:- activităţi extradidactice (cercuri de
discipline, ansambluri sportive şi artistice, concursuri, olimpiade etc.) şi activităţi extraşcolare (proiecte de
ecologie şi formare civică, excursii, acţiuni social-culturale în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci

45 Vaideanu, George, 1988, p.232, 233.
46 Cucos, Constantin, 1996, p.36.
47 Vaideanu, George, 1988, p.232.
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etc.). Valenţele educative ale activitǎţilor nonformale reliefeazǎ relaţia mai destinsǎ, mai apropiatǎ dintre
educator şi educat. Chiar dacǎ profesorul conduce întregul demers didactic, elevii se pot manifesta spontan şi
liber. Adultul nu îşi impune punctual de vedere, cel mult sugereazǎ, coopereazǎ şi îi sprijinǎ sǎ devinǎ buni
organizatori ai propriei activitǎţi. În prim-plan se aflǎ educabilul, în plan secund rǎmânând cadrul didactic,
tocmai pentru ca elevul sǎ îşi poatǎ valorifica abilitǎţile organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare
a responsabilitǎţii. Paleta de strategii didactice variate oferǎ elevului şansa de a acumula experienţe de viaţǎ prin
contactul nemijlocit cu oamenii, cu fenomenele de culturǎ materialǎ şi spiritualǎ. Educatul devine resursǎ,
producǎtor, lider de opinie, cu alte cuvinte participant activ la propria învǎţare. În vederea creşterii interesului
şcolarilor pentru cunoaştere şi a dezvoltǎrii unor trǎiri emoţionale autentice, activitǎţile nonformale trebuie sǎ
ţinǎ cont de interesele, înclinaţiile, preocupǎrile, preferinţele elevilor. Pentru a stimula dezvoltarea cognitivǎ,
spiritualǎ, interpersonalǎ şi socialǎ, activitǎţile nonformale, ca şi cele formale, se adapteazǎ cerinţelor
individuale ale elevilor, potenţialului acestora. Nu putem nega valenţele psihologice ale educaţiei nonformale:
individul se adapteazǎ mai uşor cerinţelor ulterioare ale societǎţii, observându-se schimbǎri la nivelul vieţii de
familie, a pieţei  forţei de muncǎ, a comunitǎţii, a societǎţii multiculturale şi a globalizǎrii. Şcoala din zilele
noastre nu poate ignora experienţele acumulate de elevi în cadrul acestor activitǎţi. Ca şi educaţia formalǎ, cea
nonformalǎ urmǎreşte formarea unor comportamente propice învǎţǎrii continue, chiar şi prin mijloace proprii,
achiziţionarea unui volum de informaţii şi transferarea lui în diverse domenii ale cunoaşterii, dezvoltarea
gândirii critice, multiplicarea experienţelor pozitive. În ultimul timp, constatǎm o tendinţǎ de apropiere între
educaţia formalǎ şi cea nonformalǎ: prima tinde sǎ devinǎ tot mai flexibilǎ, mai adaptatǎ nevoilor şi motivaţiilor
specifice educabililor, în vreme ce a doua se organizeazǎ din ce în ce mai riguros, urmǎreşte o cât mai explicatǎ
recunoaştere publicǎ, foloseşte metode deja probate şi recunoscute de specialişti, urmǎreşte asigurarea unei
anumite calitǎţi. Cu toate acestea, educaţia nonformalǎ îşi are rolul ei, sprijinind eforturile celor care doresc
sporirea coerenţei procesului instrutiv-educativ: educaţia permanentǎ şi orientarea prospectivǎ a educaţiei.
Datorită  capacității de a transmite valori și de a crea atitudini pozitive în mod eficient și durabil, are loc în
învățământ o creștere a importanței și valorii formative a activităților de educație non formală. Educația
nonformală are ca scop îmbogățirea curriculei cu activități care nu intră în programa şcolară. Aceste activități
noi contribuie la dezvoltarea personală și socială a elevilor şi la dezvoltarea sentimentului apartenenței la
comunitatea locală, națională şi europeană. De asemenea, educația non formală vizează cunoaşterea altor
culturi, învățarea altor limbi, realizarea de schimburi interculturale şi dezvoltarea unei atitudini proactive la
elevi. O direcţie valoroasă în activităţile de educaţie nonformală  este aceea directă, în cadrul căreia în faţa
elevilor sunt aduşi participanţi din universul prezentat în cadrul activităţilor nonformale şi are loc o învăţare (co)
participativă din partea elevilor. Elevii au astfel posibilitatea cunoaşterii în mod direct a subiectelor care fac
obiectul învăţării non formale, conferindu-le acestora credibilitate, substanţialitate şi autenticitate. Educaţia
nonformală însoţeşte cu succes formarea educaţională a tinerilor şi rămâne una dintre variantele optime pentru
susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare profesională.
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Factori perturbatori şi erori în evaluarea şcolară

Neagu Cristina Elena
Şcoala Gimnazială nr. 1 Sărata

În vorbirea curentă ,evaluarea este confundată,adesea,cu verificarea cunoştinţelor elevilor şi cu
atribuirea de note pentru aceste cunoştinţe.

Ce este ,deci ,evaluarea din perspectiva învaţământului?
Pentru profesor,ea este o activitate etapizată,la capătul careia profesorul îşi dă seama care este

pregătirea elevului,la un moment dat,la disciplina sa,în comparaţie cu aşteptările lui şi cu cerinţele programelor
şcolare
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Pentru elev,evaluarea este mijlocul prin care el realizează cum este perceput de profesor şi cum îi
apreciază acesta pregătirea.Desigur,nu intotdeauna evaluarea profesorului coincide cu autoevaluarea făcută de
elev propriei sale pregătiri.

Pentru a evita neînţelegerile sunt necesare nişte standarde ,adică nişte etaloane ale pregătirii la care să
se poată raporta atât profesorii (evaluatorii)cât şi elevii (evaluaţii).

Studiile docimologice pun în evidenţă faptul că aprecierea rezultatelor şcolare este influienţată de
multe şi numeroase circumstanţe în care se realizează actul evaluativ.Factorii care generează o obiectivitate
scăzută în aprecierea rezultatelor se pot grupa raportându-i la profesor,la materia de învăţământ,la elev,precum
şi la circumstanţele sociale în care se realizează evaluarea didacticǎ
FACTORI PERTURBATORI:

1)“EFECTUL HALO” constă în supraaprecierea rezultatelor unui elev sub influenţa impresiei generale
pe care şi-a făcut-o în timp profesorul despre elevul respectiv.În acest caz ,există tendinţa de a trece cu vederea
unele greşeli sau rezultate mai slabe la elevii cu o bună reputaţie şi de a ignora progresele şcolare sau
răspunsurile excelente date de aşa-numiţii “elevi-problemă”

2)”EFECTUL BLÂND” se exprimă în tendinţa de a aprecia cu indulgenţă persoanele
cunoscute,profesorul dovedind o mai mare precizie în notare abia după cunoaşterea mai bine a tuturor elevilor.

3)”EROAREA DE GENEROZITATE” constă în acordarea unor note excesiv de mari în raport cu
nivelul de pregătire a elevilor prin probe deosebit de uşoare şi o exigenţă scăzută.Această atitudine se
produce,de regulă în cazurile în care profesorul este interesat să escamoteze realitatea datorată eşecurilor în
demersurile sale instructiv-educative,să prezinte unele rezultate superioare pentru a fi apreciat în calitate de
cadru didactic sau când se manifestă o empatie excesivă care în final duce la o demotivare a elevilor.De
asemenea ,”efectul de generozitate”poate fi produs şi de modul simplist de apreciere a activităţii cadrelor
didactice numai prin prisma notelor obţinute de elevi la materia respectivă.

4)”EFECTUL PYCMALION” are ca efect modificarea comportamentului elevului în raport cu
convingerea profesorului că acel elev nu poate satisface cerinţele şcolare.Acest comportament indus elevului
duce,în final,la eşec.

5)”EFECTUL DE CONTAMINARE”care se referă la situaţia în care cunoaşterea notelor atribuite de
ceilalţi profesori influienţează aprecierea unui evaluator.

6)”EFECTUL DE CONTRAST SAU DE ORDINE”constă în mărirea diferenţelor în aprecierea unor
răspunsuri succesive.Astfel,dacă,după un elev care a răspuns foarte bine ,urmează un răspuns bun,există
tendinţa de a-l subevalua pe cel din urmă.Şi reciproca este valabilă,adică un răspuns bun ,de regulă,este
supraevaluat dacă succede unui răspuns foarte slab.

7)”ECUAŢIA PERSONALĂ A EVALUATORULUI” rezultă dintr-o exigenţă specifică fiecărui cadru
didactic în aprecierea rezultatelor şcolare.În raport de această existenţă şi curbele ce reprezintă distribuirea
notelor ,la unii profesori sunt în formă de “i” iar la alţii în formă de “j”.

8)”EROAREA DE TENDINŢĂ CENTRALĂ”se concretizează în renunţarea acordării de note foarte
mari sau foarte mici elevilor din precauţia de a nu greşi sau din dorinţa de a mulţumi pe toată lumea.

9)”EROAREA LOGICĂ”presupune înlocuirea unor criterii de apreciere a rezultatelor şcolare în raport
cu obiectivele didactice cu variabile adiacente acestora cum ar fi:forma grafică,acurateţea lucrării,modalitatea
inedită de prezentare ,etc.

10)”EFECTUL LUI GAUSS” rezultă din dorinţa cadrului didactic ca distribuţia rezultatelor şcolare în
fiecare clasă să fie cât mai aproape de curba lui Gauss.Aceasta presupune ajustarea exigenţei în notare în raport
de nivelul general atins de fiecare clasă astfel încât distribuţia rezultatelor să reflecte,pe cât posibil,o distribuţie
normală.Astfel,la o clasă foarte bună exigenţa creşte ,iar la alta cu rezultate în general mai slabe,exigenţa
scade.În acest mod la cele două clase de nivele generale diferite există 2-3 elevi foarte slabi.

11)”FACTORII DE PERSONALITATE AI CADRULUI DIDACTIC”pot influienţa modul de
evaluare didactică.Dupa unele opinii ar exista trei categorii de profesori:

a)profesori echilibraţi care folosesc întreaga gamă a notelor,sunt stabili şi fideli în apreciere
,respectând criteriile de evaluare;

b)profesori extremişti,severi sau indulgenţi;
c)profesori capricioşi care notează în funcţie de dispoziţia pe care o au.

MODALITĂŢI DE CORECTARE
Din punct de vedere metodic ,există mai multe căi prin care cadrul didactic poate micşora influienţa

factorilor perturbatori în evaluarea didactică:
1)Cunoaşterea amănunţită de către cadrele didactice a acestor factori pentru a le sesiza mecanismul de

funcţionare şi,implicit,adecvarea comportamentului didactic de aşa natură încât influienţa lor să fie minimă .
2)Stabilirea încă din faza de proiectare didactică a unor obiective generale şi operaţionale adecvate finalităţilor

demersurilor instructiv-educative urmărite în corelaţie cu conţinuturile de învăţat, a resurselor umane si
materiale existente ,a comenzii sociale în general.
3)Realizarea unor instrumente de verificare curentă şi periodică ,care să fie relevante pentru comportamentele

dezirabile cuprinse în obiectivele didactice,având criterii precise de apreciere a răspunsurilor date de elev .Cu
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atât mai mult se impune o rigoare crescută în evaluare la disciplinele care operează mai puţin cu algoritmi,deci
care nu fac parte din categoria “stiinţelor exacte”.
4)Mărirea numărului de probe curente date elevilor pentru micşorarea hazardului în aprecierea şcolară.

5)Combinarea metodelor de evaluare prin asigurarea unor judecăţi de evaluare având în vedere ca nicio metodă
în sine nu este suficientă oricât de bine ar fi stăpânită şi aplicată corect.
6)Asigurarea anonimatului probelor scrise ,corectarea aceleaşi lucrări de mai mulţi profesori,compararea
rezultatelor evaluării cu cele realizate de directori sau de inspectori şcolari constituie alte modalităţi de asigurare
a unei evaluări corecte.
7)Dezvoltarea la elevi a capacităţii de autoevaluare şi,în acest sens,informarea elevilor la începutul anului

asupra obiectivelor instruirii şi asupra modalităţilor de evaluare.
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Necesitatea nonformalului în activitatea didactică

Daniela Elena Nica
Școala Gimnazială “G.M. Cancicov” Bacău

Educaţia non-formală este o nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante. Printre
numeroasele sale avantaje se numără bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învăţământ,
la care se adaugă abilităţile câştigate datorită unei libertăţi de exprimare maxime.

Educaţia non-formală este diferită faţă de educaţia formală, atât prin conţinut, cât şi prin formele de
realizare. Conţinutul este organizat pe arii de interes (şi nu pe ani de studiu sau discipline academice), iar
formele sunt foarte diverse ca durată, modalitate de organizare sau predare.

Educaţia non-formală se referă la orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, prin care se
formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire
elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a
cunoaşte şi de a te dezvolta.

Conceptul de educaţie non-formală a apărut la sfârşitul anilor ‘60, ca o completare a educaţiei predate
în şcoli şi universităţi. Specialiştii au dezbătut multă vreme rolul şi valoarea educaţiei non-formale, însă Sylvia
Scribner şi Michael Cole au fost primii care au susţinut idea că procesul prin care învăţăm cele mai multe
lucruri de-a lungul vieţii este non-formal şi au dat ca prim exemplu învăţarea limbilor străine.

Treptat, valoarea educaţiei non-formale a început să devină tot mai mult recunoscută, iar UNESCO a
definit-o în anul 1997 drept „activităţi educaţionale organizate şi susţinute, care nu corespund exact cu ceea ce
numim educaţie formală. Aceasta poate fi realizată în cadrul sau în afara instituţiilor de educaţie şi se adresează
persoanelor de toate vârstele (...) Educaţia non-formală nu urmează un sistem ierarhizat şi poate diferi ca durată,
fără a implica în mod obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării”.

Nefiind un proces uşor de cuantificat în date măsurabile, educaţia non-formală este tratată diferit de
statele lumii, dar şi în interiorul continentului european. În România sarcina de implementare a acestui tip de
învăţare aparţine Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) şi Ministerului Educaţiei, Cercetării
Tineretului şi Sportului (ANPODESP), care promovează de câţiva ani câteva programe creative şi foarte
specifice.

Obiectivele educaţiei non-formale
Obiectivele educaţiei non-formale nu urmăresc să se substituie celor ale modului tradiţional de

educaţie, ci să completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care sa aibă acces şi care să atragă
un număr cât mai mare de tineri.

 capacităţi.
Aşadar, principalele obiective ale educaţiei non-formale sunt:
 completarea orizontului de cultură din diverse domenii,
 crearea de condiţii pentru formarea profesională,
 sprijinirea alfabetizării grupurilor sociale defavorizate,
 contribuţia la recreerea şi destinderea participanţilor, precum şi la petrecerea timpului liber în mod

util şi organizat,
 asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini.

Caracteristicile educaţiei non-formale
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Printre caracteristicile acestui tip de educaţie, adaptabilitatea este una dintre cele mai importante.
Practic, procesul se modifică în funcţie de comunitate, grup sau individ, dar este totodată bine structurat şi are
obiective clare. Adaptabilitatea nu înseamnă că se face la întâmplare. Ca şi celelalte contexte de învăţare,
contextul non-formal permite acumularea de noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. Cei care trec prin acest proces
se dezvoltă profesional şi personal prin acumularea unor experienţe, dar şi prin valorificarea cunoştinţelor pe
care cursanţii deja le au.

În primă instanţă, specific educaţiei non-formale este locul în care ea se desfăşoară: într-un cadru
instituţionalizat, dar în afara şcolii. Caracteristice acestui tip de educaţie sunt activităţile care contribuie la
perfecţionarea individuală.

Educatorul non-formal trebuie sa deţină mai multa flexibilitate, adaptabilitate si rapiditate, dar si un
nivel ridicat de entuziasm. Acţiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor.

În plus, doritorii nu sunt obligaţi să se alăture programului şi nu primesc calificative oficiale. Totuşi, în
funcţie de formele de instruire non-formală, există şi situaţii în care sunt acordate diplome şi certificate de
absolvire.

Tipurile de educaţie non-formală
Educaţia non-formală se împarte în 2 tipuri principale, variind în funcţie de activităţile specifice:

 activităţi extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive şi artistice, concursuri,
olimpiade etc.

 activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie şi formare civică, excursii, acţiuni social-culturale (în
clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc.)

Educaţia non-formală însoţeşte cu succes formarea educaţională a copiilor şi rămâne una dintre
variantele optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare profesională.

De asemenea, educația non formală vizează cunoaşterea altor culturi, învățarea altor limbi, realizarea
de schimburi interculturale şi dezvoltarea unei atitudini proactive la elevi

O direcție valoroasă în activitățile de educație non formală  este aceea directă, în cadrul căreia în fața
elevilor sunt aduși participanți din universul prezentat în cadrul activităților non formale și are loc o învățare
(co) participativă din partea elevilor. Elevii au astfel posibilitatea cunoașterii în mod direct a subiectelor care fac
obiectul învățării non formale, conferindu-le acestora credibilitate, substanțialitate și autenticitate. Aceste
trăsături definitorii ale educației nonformale devin deziderate pentru învățătorii implicați în activitățile de
învățare nonformală.

Este o tendință mai nouă și nu  suntem suficient de experimentați pentru a realiza în mod adecvat
aceste activități. Pentru a le realiza în modul cel mai eficient, profesorii au la dispoziție o gamă largă de
posibilități de colaborare cu diverse instituții și organizații. Printre partenerii activităților de educație
nonformală realizate se pot număra instituții publice locale, ONG-uri, persoane fizice și juridice din comunitate.

Este necesară îmbunătăţirea calitativă  a nivelului de educaţie  în contextul unor schimbări complexe a
nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării.
Educaţia  de  bună calitate presupune  aplicarea modelului  diversităţii prin abordarea diferenţiată , iniţierea de
proiecte în care sa fie implicaţi elevi,cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la
părinţi , societatea civilă, media şi comunitate.
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Drumeţiile, excursiile şi taberele – lecţii fără bariere

Elena Nicodim
Mariana Şimon

Şcoala Gimnazială Nr.2 Dărmăneşti

Drumeţiile, excursiile şi taberele şcolare, utilizate ca metode de învăţământ, asigură însuşirea unor
informaţii, cunoştinţe, prin observarea şi perceperea directă a obiectelor, fenomenelor,realizând calea dialectică
a cunoaşterii:

- elevii studiază fenomenele şi obiectele în toată complexitatea lor, îşi precizeză şi îşi fixează mai bine
cunoştinţele căpătate în clasă, prin legarea teoriei de practică;

- se formeză priceperi şi deprinderi de observare a naturii şi a vieţii social-economice, în felul acesta,
prin intuiţie directă, cunoştinţele capătă un caracter realist, dezvăluind legăturile lor cauzale.
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Contactul cu natura produce asupra elevilor o impresie puternică, le trezeşte sentimentul de dragoste
pentru locul natal, pentru meleagurile vizitate, contribuind astfel la dezvoltarea sentimentului de dragoste faţă
de ţară.

Exercitând o puternică influenţă asupra educaţiei fizice şi estetice a copiilor, călătoriile constituie o
metodă de învăţământ deosebit de eficientă, înviorând munca şcolară, sporind interesul elevilor pentru ştiinţă şi
stimulând dorinţa lor pentru cunoaşterea fenomenelor geografice înconjurătoare.

„ Excursia e şcoala armelor pentru viitor. Orice vei ajunge, ai nevoie de un trup sănătos,excursia dă
elasticitate, muşchii devin vânjoşi, corpul se deprinde cu variaţiile de climă. Orice ocupaţie vei avea,voinţa e
un factor principal de luptă, excursia deşteaptă voinţa, o exercitează, o întăreşte, la fiecare pas poţi găsi stavile
care-ţi cer o repede hotărâre, o singură observare, o energie relativă, care trebuie să o desfăşori imediat, căci
după o clipă e prea târziu. În viaţă, orice vei fi, ai nevoie de sănătatea minţii, a sufletului, excursia ţi-o procură,
căci o împrumuţi de la natura măreaţă, variată, veselă, întremătoare.” (Ion Simionescu)

Aceste lecţii în mijlocul naturii solicită mult participarea directă a elevilor, învăţătorului revenindu-i
sarcina de a canaliza şi coordona investigaţiile, de a sintetiza şi concluziona cunoştinţele dobândite. Astfel
aceste lecţii se transformă într-un dialog ştiinţific între învăţător şi elev, primului revenindu-i rolul de
îndrumător şi organizator al activităţii de cunoaştere şi intuire desfăşurată de elevi.

În timpul desfăşurării drumeţiilor, excursiilor, elevii dobândesc deprinderi practice: orientarea justă în
teren, realizarea unei schiţe, a unui plan, schiţarea de peisaje tipice din natură, interpretarea corectă a terenului
care se parcurge..

După modul în care au loc, excursiile pot fi:
-drumeţii,excursii preliminare – au drept scop observarea unor fenomene sau obiecte necesare

înţelegerii tematicii unităţii de învăţare ce urmează a fi parcurs;
- drumeţii, excursii – lecţii – au drep scop dobândirea de cunoştinţe pe baza intuiţiei în natură;
-drumeţii, excursii finale – au scopul de a aprofunda, fixa, îmbogăţi şi aplica cunoştinţele.
După durata lor pot fi:
- de scurtă durată (efectuate în orizontul local);
- de lungă durată (drumeţii, excursii, tabere).
Excursiile de lungă durată sunt complexe, întrucăt pregătirea lor necesită un timp mai  îndelungat, un

studiu mai aprofundat, cît şi întocmirea unui plan de perspectivă amănunţit.
Având în vedere particularităţile de vârstă ale copiilor la ciclul primar, am organizat, în cadrul lecţiilor

de geografie, excursii de scurtă durată, pentru a cunoaşte orizontul local. Excursiile – lecţii pentru înţelegerea
noţiunilor de orizont, linie de orizont şi-au dovedit eficienţa, elevii observând direct depărtarea sau apropierea
liniei orizontului, după poziţia într-un spaţiu închis sau deschis, obiectele şi mărimea lor, în funcţie de distanţa
la care se aflau faţă de cel ce le privea.

Orizontul local, acest vast laborator al naturii, ne oferă posibilitatea să efectuăm numeroase aplicaţii cu
implicaţii pozitive în actul instructiv-educativ. Oraşul Dărmăneşti, prin aşezarea lui în frumoasa Depresiune
Dărmăneşti, reprezintă un cadru natural excelent de desfăşurare a drumeţiilor şi excursiilor.

La clasa a IV-a întregul volum de cunoştinţe geografice trebuie raportat la orizontul local. De aceea la
studierea unor teme ca: „Relieful”, „Înfăţişarea suprafeţei pământului”, „Apele”, „Oameni şi locuri”, am realizat
cu elevii excursii lecţii, preliminare sau de fixare a cunoştinţelor geografice. Pentru însuşirea noţiunilor
referitoare la relieful ţinutului local, am condus elevii în Valea Uzului, ca de acolo să poată observa că suprafaţa
pământului în oraşul nostru, prezintă numeroase denivelări, ridicături, unele mai domoale – dealurile – altele
mai abrupte şi mai înalte – munţii. Am dirijat elevii să observe fenomenele de deplasare a pământului sub formă
de alunecări de teren, unele cu manifestări mai rapide (prăbuşiri, surpări), altele mai lente. Am expus elevilor
modul de îmbinare, într-o strânsă interdependenţă a tuturor proceselor care au creat formele de relief, dând
pământului înfăţişarea actuală care, printr-o evoluţie continuă, va suferi alte modificări.

Excursiile finale, pentru fixarea cunoştinţelor despre „Apele curgătoare”, din orizontul local, au fost
bine pregătite, prezentând elevilor, itinerariul, scopul, data efectuării şi echipamentul necesar deplasării într-o
excursie. Aplicaţiile practice s-au efectuat pe pârâul Boiştea, determinând, locul de unde izvorăşte, albia,
direcţia de curgere, malurile, cât şi locul de confluenţă cu râul Uz. Elevii au făcut măsurători şi observaşii
privind: adâncimea, temperatura, transparenţa, şi mişcările apei.

Toate excursiile s-au finalizat cu formularea unor concluzii, stabilirea rezultatelor observării sau
experimentelor efectuate şi toate precizările referitoare la influenţa omului asupra mediului şi necesitatea
protejării acestuia pentru un echilibru normal al naturii. Pentru că:

„Învăţând pe copii să iubească natura, nu numai că le dăm viaţa întreagă o îndrumare nouă, veşnic
senină,a minţii şi a sufletului lor, dar le punem la îndemână ceea ce constituie temelia legilor de ocrotire a
naturii, conştiinţa că planeta e o fiinţă ca şi animalul, iar ceea ce pare neînsufleţit, un munte sau un râu, poate
avea influenţă asupra omului. În acest chip vom deprinde copiii să nu mai fie sălbatici şi să rupă crengile
înflorite sau să schingiuiască animalele. (...) aşa îi vom deprinde să ieie hârleţul şi să sape arborele din faţa
porţii,  la stradă lăsat cu pământul ca de cremene la rădăcină.”(Ion Simionescu)
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În ceea ce priveşte taberele şcolare, am organizat, împreună cu elevi de la Liceul „Ionel Perlea”,
Slobozia, un schimb de experienţă, prin proiectul „Oameni şi locuri – de la câmpie la munte”. Ne-am deplasat
cu elevii, reciproc, pentru o perioadă de câte şapte zile, în vacanţa de vară, în localităţile Slobozia şi
Dărmăneşti, elevii fiind cazaţi în familii. Pe lângă programele recreative, specifice unei tabere şcolare
(concursuri de toate genurile, jocuri în aer liber etc.), elevii au cunoscut specificul activităţii oamenilor din
zonele de câmpie şi de munte, deosebirile dintre relieful, clima, vegetaţia naturală şi fauna celor două forme de
relief, în care sunt aşezate localităţile lor natale. Din Slobozia am efectuat o excursie de o zi la Marea Neagră,
iar la Dărmăneşti o ecursie la Barajul Valea Uzului, elevii fiind solicitaţi să facă asemănări/ deosebiri, în ceea ce
priveşte apele stătătoare (baltă, lac, mare). La finalul acestei alternative la taberele şcolare elevii au rămas cu
amintiri frumoase despre cele două zone vizitate, cu prietenii legate între elevi şi chiar între familiile acestora,
dar cu siguranţă, şi cu o lecţie de geografie, învăţată cu plăcere, doar prin observare directă şi comentarii
comparative ale celor două zone geografice din ţara noastră.

Utilizând frecvent aceste lecţii fără bariere – drumeţiile, excursiile şi taberele – în procesul de
învăţământ, la ciclul primar, elevii îşi lărgesc sfera de cunoştinţe legate de locul în care trăiesc şi muncesc cei
dragi, în care se află casa părintească, ca, apoi, în clasele ciclului gimnazial, această sferă să se extindă la
nivelul continentului, planetei. Ei vor putea acum să înţeleagă că acest teritoriu, locul natal, are legături cu ţara,
iar aceasta, la rândul ei este parte integrantă a minunatei noastre planete Pământ, să înţeleagă că important nu e
numai „cât vezi”, ci şi „cum”, şi „ce vezi”.

Cunoscând plăcerea de care elevii se bucură atunci când primesc informarea că vor efectua o excursie,
indiferent de locul, durata acesteia, învăţătorul nu trebuie decât să o organizeze cu dibăcie şi interes, oferind
participanţilor responsabilităţi, pe care ei, îndeplinin-
du-le, nu fac altceva decât să fie contribuie la propria lor învăţare. Utilizând drumeţiile, excursiile şi taberele ca
metode de învăţare activă, învăţătorului poate primi frumoasa caracterizare din aforismul următor despre
drumeţie:

„Un profesor bun este ca un smochin miraculos, aflat la răspântie de drumuri, care le dăruieşte
drumeţilor flămânzi fructele lui, iar ele nu se împuţinează niciodată.”(George Budoi)

Educaţia nonformală  în relaţia cu şcoala

Olaru Cristina
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti, Bacău

În cursul existenţei sale, fiecare persoană este supusă unor influenţe educative multiple , ce pot acţiona
în forme variate, complementar, concomitent, succesiv. Unele au caracter organizat, instituţional, altele
acţionează spontan, incidental.

Conform manualului de Pedagogie generală educaţia este o activitate socială complexă care se
realizează  printr-un lanţ nesfârşit de acţiuni exercitate  în mod conştient, sistematic şi organizat, în fiecare
moment un subiect- individual sau colectiv- acţionând asupra unui obiect- individual sau colectiv-, în vederea
transformării acestuia din urmă  într-o personalitate activă şi creatoare, corespunzătoare atât condiţiilor
istorico-sociale prezente şi de perspectivă, cât şi potenţialului său biopsihic individual.

În  stânsă legătură cu ideea  potrivit căreia educaţia şcolară trebuie privită din perspectiva educaţiei
permanente, au apărut conceptele de educaţie formală (instituţionalizată), educaţie nonformală(extraşcolară) şi
educaţie informală (difuză).

Educaţia informală este definită, încă din 1974, de catre Coombs şi Ahmed, ca fiind  „procesul ce
durează o viaţă prin care fiecare persoană dobândeşte cunoştinţe, îndemânări, aptitudini şi înţelegere din
experienţele zilnice”.

Conform aceloraşi autori, educaţia nonformală este definită ca „orice activitate organizată în mod
sistematic, creată în afara sistemului formal şi care oferă  tipuri selectate de învăţare  subgrupelor specifice
populaţiei”, adulţi sau copii.

Educaţia formală este „educaţia instituţionalizată, structurată în mod ierarhic, gradată cronologic şi
condusă de la centru”.

Contextul educaţiomal european  actual favorizează şi susţine discursul referitor la învăţarea pe tot
parcursul vieţii din perspectiva coerenţei şi a unei abordări mai ample,  cu accent pe accesul la educaţie şi
formare  pentru cât mai multe grupuri ţintă.

Educaţia nonformală, informală şi formală interacţionează reciproc. Efectele  fiecăreia dintre ele au
influenţă  asupra celorlalte. Educaţia nonformală  şi informală  se află într-o relaţie complexă cu şcoala: pe de o
parte  şcoala asigură  fundamentele care fac posibile  educaţia şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, pe de altă parte
şcoala valorifică  primele achiziţii nonformale  ale copiilor. Politica educaţională contemporană acordă o mare
importanţă conexiunilor dintre formele educaţiei. În acest sens , în anul 2000, Memorandumul asupra
învăţării permannte venea să propună  şase mesaje cheie  cu obiective specifice , două dintre acestea
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subliniid, pe de o parte, importanţa asigurării procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii din perspectiva
încurajării inovaţiei în predare  şi învăţare, iar pe de altă parte,  o mai bună valorificare  a învăţării şi utilizarea
rezultatelor dobândite în contextele menţionate. Sistemul de învăţământ din România  a cautat la nivel teoretic
şi practic să creeze deschideri  pentru interelaţionarea dintre educaţia formală , cea nonformală  şi cea
informală. Astfel că, în curriculumul naţional s-au creat deschideri spre contextele  de învăţare nonformală şi
informală.

Componenta reglatoare a Curriculumului cuprinde reperele , criteriile, dominantele şi principiile
subiacente Curriculumului Naţional. Acestea  reliefează direcţiile sistemului curricular, clarificând  trăsăturile
fundamentale  ale subcomponentelor acestuia: profilul de formare,  finalităţile  nivelurilor  de învăţământ,
ansamblul competenţelor  pentru învăţământul obligatoriu cât şi pentru cel liceal.

Asocierea contextelor formale, informale şi nonformale  direcţionează spre o coerenţă politică redată
prin idealul educaţional  prevăzut în Legea învăţământului. Finalităţile  educaţiei, pe nivele de învăţământ, se
pot realiza global şi efectiv dacă educaţia formală, instituţionalizată, este susţinută prin educaţia  nonformală şi
informală . Pentru învăţământul primar sunt vizate în mod efectiv: formarea personalităţii copilului, respectând
nivelul şi ritmul său de dezvoltare, înzestrarea  copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi atitudini care să
stimuleze  raportarea efectivă şi creativă la mediul social şi natural şi să permită  continuarea educaţiei.

Mergând mai departe, la nivelul ariilor curriculare, se constată că  se încearcă  integrarea în specificul
disciplinar a unor deschideri oferite  de contextele de învăţare  informale. Abordarea de catre sistemul nostru de
învăţământ a predării integrate, reprezintă o dovada a punerii în practică a politicii educaţionale  din ultimii ani.

Curriculumul  la decizia şcolii reprezintă o oportunitate  pentru profesorii care au achiziţii experenţiale
şi obiectivate prin practica didactică din educaţia nonformală şi informală să le valorifice în carul formal.
Curriculumul în dezvoltare locală se realizează  pe baza unor proiecte de parteneriat între şcoală şi diferite
instituţii, organizaţii sau  unităţi economice. Prin acest  tip de curriculum în dezvoltare locală, se urmăreşte
valorificarea  potenţialului existent la nivel local în diferite domenii: turistic, economic, industrial, cultural,
administrativ,  etc. Elevii  răspund mai bine  nevoilor de dezvoltare  şi de conservare a tradiţiilor şi a valorilor
existente  la nivel local.

Perspectivele de valorificare  a educaţiei nonformale şi informale  în procesul didactic  sunt legate de
elevi şi de dascăli, ţinând seama de potenţialul   ridicat de a motiva   subiecţii implicaţi în actul educaţional.

Dascălii trebuie să arate interes  faţă de preocupările elevilor din viaţa de zi cu zi şi să găsească
modalităţi şi căi de valorificare a acestora , astfel elevii  vor fi stimulaţi să aducă în procesul învăţării formale
propriile experienţe de învăţare dobândite în familie, grup de prieteni, etc.

Dascălul trebuie să ştie să valorifice diversele expieriemţe de învăţare  ale elevilor provenite din
educaţia nonformală sau informală , să găsească căi  de a-şi valorifica  propriile expierienţe  de învăţare din
exteriorul celei formale şi de a eficientiza şi dinamiza  procesele didactice pe care le construiesc.

Indiferent de perspectiva  de definire  a educaţiei nonformale, câteva aspecte sunt considerate
importante: curriculum, grup ţintă , structurare, intenţionalitate, actori, utilitate, corelarea cu alte tipuri de
învăţare, context, proces, rezultate ale învăţării, impact. Învăţarea în contexte nonformale  reflectă
intenţionalitatea  în construirea de activităţi, presupune corelarea ofertei educaţionale şi a obiectivelor  aferente
cu nevoile grupului ţintă prin utilizarea de metode  şi instrumente specifice , iar pentru beneficiar reprezintă  o
activitate voluntară de învăţare , care presupune o alegere clară în raport cu un anumit context personal şi
profesional.

Educaţia nonformală poate fi descrisă ca fiind holistică, incluzivă, diversă, multiculturală, continuă,
formativă, complementară,  provocatoare, stimulativă, distractivă, neconvenţională, flexibilă, atractivă,
aplicabilă, ajustabilă, inovatoare,  creativă, dinamică, pozitivă.

Instrumentul suport pentru  gestionarea rezultatelor învăţării în contexte nonformale sau informale este
portofoliul de educaţie permanentă.  Construirea portofoliului pleacă de la premiza că orice persoană are un
portofoliu implicit şi că trebuie găsite cadrul şi mecanismele de explicitare, astfel încât rezultatele învăţării să
fie cât mai bine valorizate. Problema tot mai dezbătută a tipurilor de educaţie şi a complementarităţii acestora,
cât şi faptul că persoana învaţă în cele mai diferite contexte au condus la concretizarea  unor iniţiative la nivel
naţional, de tipul săptămânii dedicate educaţiei nonformale în şcoli. „Şcoala altfel” permite  crearea de
parteneriate  între şcoală şi diferite instituţii sau organizaţii. Acestă „săptămâna altfel” are ca ca scop explorarea
intereselor elevilor,  diversificarea tipurilor de activităţi pe care aceştia le preferă, implicarea unor parteneri
sociali alături de şcoală în iniţierea unor astfel de activităţi, promovarea educaţiei dincolo de predarea în stil
tradiţional.

Educaţia nonformală este centrată pe beneficiar, pe nevoile sale, este adaptată comunităţii, grupului din
care face parte  individul, presupune o învăţare în ritm propiu, este structurată şi organizată, are ataşate
obiective clare de învăţare, presupune extinderea cadrului de învăţare, diversificarea si flexibilizarea spaţiului şi
timpului de învăţare, poate aduce o schimbare în bine la nivelul comunităţii. Educaţia nonformală,  ca şi
celelalte forme de educaţie, permite achiziţia de noi cunoştinţe, abilităţi, atitudini.
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Balanţa formalului şi non-formalului în actul didactic

Paisa Cristina
Şcoala Gimnazială Roşiori, Jud. Bacău

Ridicare a individului din starea de natură biologică la cea culturală, “Nimeni nu poate deveni om dacă nu
capătă învăţătură.” – Comenius

Actul didactic este un ansamblu de cunoştinţe, metode, strategii pe care noi, cadrele didactice le îmbinam într-
un mod cât mai eficient astfel încât elevul să înţeleagă şi să aplice noţiunile nou învăţate.

Educaţia non-formala vine în ajutorul educaţiei formale prin dezvoltarea curiozităţii şi dorinţei copiilor
de a se implica în actul educativ. Astfel scoala oferă posibilitatea elevilor de a participa la activităţi pliate direct
pe nevoile şi interesele lor, prin metode formale şi non-formale. Elevilor nu le revine doar dreptul de a alege
acţiunile la care doresc să participe, ci şi cel de a propune sau organiza ei înşişi activităţi care să le ofere
posibilitatea de a-şi dezvolta noi abilităţi prin stabilirea de noi conexiuni între teorie şi practică, posibilitatea de
a redescoperi valori şi atitudini prin joc, experimentare şi reflecţie.

Balanţa dintre formal şi non-formal reprezintă oportunitatea şcolii de a crea o conexiune între
partenerilor implicaţi în actul educaţional, momentul în care toţi factorii decidenţi iau contact: elevi, profesori şi
părinţi stimulând astfel creşterea participării la actul decizional şi iniţierea de activităţi care să dezvolte
competente cheie, necesare, prin intermediul educaţiei, căreia şcoală îi poate fi gazda şi cadru de manifestre.

În contextul european actual, educaţia este privită ca un element esenţial în vederea unei dezvoltări
sustenabile. Dezbaterile privind creşterea economică şi competitivitatea scot în evidenţă rolul central conferit
învăţământului şi educaţiei, atât formale cât şi non-formale pentru a asigura un traseu susţinut de dezvoltare
economică şi coeziune socială.

Educaţia formală şi non-formala însoţeşte cu succes formarea educaţionala a tinerilor şi rămâne una
dintre variantele optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare profesională. Pentru a deveni o
dimensiune permanentă a existenţei umane, educaţia trebuie să aibă un caracter global, conjugând armonios şi
eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală.

Metode activ participative
Panainte Codrina

Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret,, Bacău
Grădiniţa ,,Floriţa,, Bacău

Matematica este mai mult decât o ştiinţă, este un element de cultura generală absolut necesară în orice
domeniu de activitate umană. Matematica dispune de bogate valenţe formative, ea fiind o activitate mintală ce
antrenează gândirea şi perfecţionează raţionamentul logic. Prin problematica diversă şi complexă care-i formează
obiectul, prin solicitările la care obligă, prin metodologia bogată, matematica stimulează intelectul copiilor,
contribuind la dezvoltarea lor.

Cunostintele matematice în învăţământul preşcolar trebuie introduse treptat, pornindu-se de la acţiunea
în plan extern cu obiectivele, la formarea reprezentărilor şi apoi la utilizarea simbolurilor. GERONE BRUNER –
psihologul american a afirmat ca orice concept poate fi predat la orice vârsta daca e prelucrat corespunzator
particularităţilor de vârsta.

Prin activităţile matematice preşcolarii îţi formează principii de grupare, de ordonare, de masurare,
reprezentare grafică. Activităţile matematice reprezintă un ansamblu de deprinderi, principii si capacităţi ce se
formează prin acţiunea directa cu obiectele, valorificând potenţialul senzorial si perceptiv al copilului.
Obiectivele specifice activităţilor matematice din gradiniţă prin conţinutul si succesiunea lor determină
dezvoltarea potenţialului senzorial si perceptiv al copilului.

Matematica este considerată ca fiind ştiinţa cea mai evoluată de cunoaştere a realităţii obiective. Ea are
capacitatea de a globaliza totalitatea cunoştinţelor despre aceasta realitate, structurată ca un sistem ce poate fi
demonstrat si verificat. Aceste noi descoperiri nu numai ca îmbogăţesc cunoaşterea cu noi concepte, dar, in
acelaşi timp, dirijeaza in interior procesul de cunoaştere si de gândire.
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Matematica presupune aplicarea unor metode si procedee, deoarece ea este un sistem de cunoştinţe
organizat într-o structura logica care reflecta realitatea obiectiva.

Activitatea matematica este o activitate didactica ce doreşte sa realizeze obiective generale si sa formeze
capacităţi intelectuale, sa dezvolte gândirea logica. Aceste activităţi nu pot fi privite izolat, ci integrate care să
urmeze un demers didactic.

Obiectivele generale ale matematicii în învăţământul preşcolar are o finalitate cu un grad mare de
generalitate, fiind compartimentate ca obiective cognitive: de cunoaştere, înţelegere, aplicare, analiză, sinteza şi
evaluare, obiective afective (de receptare, reactie, valorizare, organizare, concretizare) şi obiective psihomotorii
(de percepere, dispozitii, reactii dirijate, automatism).

Creativitatea se poate manifesta în toate activitaţile omului,munca,învaţare,joc,cercetare
ştiinţifică,artă,tehnică,politică etc.,iar in esenţa sa este o valoare social-umană şi educaţională de prim rang.În
literatura de specialitate,creativitatea este tratată ca produs,proces,potenţial şi ca dimensiune sintetică a
personalităţii,precizează  Paul Popescu-Neveanu,Al.Roşca,E.Landau;

Pentru a putea aplica aceste obiective generale trebuie să avem o imagine corectă asupra dimensiunilor
psihologice ale actului de cunoaştere la vârsta preşcolară.

Scopul evidenţierii caracteristicilor gândirii preşcolarului este acela de a determina implicarea
dezvoltării pentru formarea reprezentărilor matematice la această vârstă.

Jean Piaget susţinea conform teoriei genetice că ideea de învăţare este subordonată dezvoltării, iar
dezvoltarea intelectuală este înţeleasă în sensul evoluţiei stadiale. Astfel că, dezvoltarea intelectuală se realizează
în mai multe stadii, fiecare având o structură proprie. Stadiul gândirii preoperatorii a evidenţiat aspecte psiho-
comportamentale specifice.

Gândirea se formeză în strânsă legătură cu limbajul, el fiind legat de realitate.
Rolul matematicii este de a iniţia copilul în procesul de cunoaştere, pentru a asigura înţelegrea unor

modele ale realităţii. Acţiunea manuală insoţită de cuvânt şi de percepţia vizuală conduce la înţelegera mulţimii.
Copiii învaţă datorită curiozităţii de a descoperi noutăţi: observă, analizează, intuiesc.

,,Motivaţia la vârsta preşcolară reprezintă o structură destul de simplă, are caracter predominant afectiv,
situativ si de perspectivă imediată, instabilitate, trăsături determinate de particularităţile psihologice ale vârstei
respective"(Chircev,A.,1963,p.297).

Activităţile nonformale de educaţie fizică. Valenţe instructive- educative
Păduraru Costel

Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” Bacău

Ca obiect de studiu, educaţia fizică urmareşte dezvoltarea armonioasă a organismului, imbunătaţirea
stării de sănătate, creşterea indicilor morfo-funcţionali, înarmarea cu cunoştinte, priceperi şi deprinderi motrice
cât mai variate, la formarea caracterului şi profilului moral al elevului exprimate prin voinţă, curaj, spirit
combativ, stăpânire de sine, punctualitate, respectul adversarului, etc.. Educaţia fizică reprezinta activităţi de
interes major, având în vedere sarcinile şi obiectivele ce le revin în procesul instructiv-educativ. Elevii care ştiu
să îmbine în mod judicios eforturile intelectuale cu cele fizice au indici funcţionali superiori şi o capacitate
sporită de muncă. Reforma sistemului de învăţământ din România a generat şi la nivelul disciplinei „Educaţie
fizică şi sport” schimbări importante în plan conceptual, metodologic şi organizatoric, pe cicluri curriculare, cu
finalităţi şi obiective proprii.  Principalele finalităţi pe care le urmareşte educaţia fizică sunt:

1. Menţinerea stării optime de sanatate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediu.
2. Influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului.
3. Dezvoltarea calităţilor motrice de bază.
4. Consolidarea deprinderilor motrice de bază, care sunt solicitate frecvent în acţiuni curente (locomoţie,

profesie, gospodărie).
5. Consolidarea deprinderilor motrice aplicativ-utilitare.
6. Formarea deprinderilor sportive elementare - sunt deprinderi cu structuri simple care apartţn unor

probe şi ramuri de sport accesibile elevilor .
7. Practicarea independentă a exerciţiilor fizice şi a diferitelor sporturi.
8. Manifestarea echilibrată a spiritului de echipa şi de întrecere.

Deşi educaţia formală este şi va rămâne fundamentală pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii
tinerilor, ea nu epuizează sfera achiziţiilor formative. Asupra lor acţionează şi alte influenţe educative,
nonformale/informale concordante sau discordante cu cele primite în şcoală. Unele dintre acestea provin din
mediul social şi cadrul de viaţă în care se dezvoltă tinerii, iar altele sunt exercitate de anumite categorii de
instituţii social-educative, precum mass-media,
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internetul ş.a.
Educaţia fizică ca şi componentă importantă a curriculumului educaţional realizat în instituţiile de

învăţământ, deşi ocupă un loc important în formarea tinerei generaţii, nu epuizează sfera influenţelor formative
exercitate asupra tinerilor. Lărgirea cadrului şcolar al educaţiei fizice spre domeniul nonformal răspunde
necesităţii de promovare a exerciţiului fizic, orientat spre educarea unor atitudini de responsabilitate faţă de
propria dezvoltare, spre menţinerea stării de sănătate .

Educaţia fizică a tinerei generaţii constituie unul din elementele de bază ale sistemului educaţional. Ea
contribuie la pregătirea unui tineret capabil, sănătos şi puternic pentru a se integra în societate, pentru a se
adapta şi a se readapta la schimbările continue ale acesteia. În şcoală tinerii trebuie să dobândească deprinderi
de practicare a exerciţiilor fizice, să-şi formeze atitudini pozitive faţă de activitatea fizică, să înţeleagă
importanţa activităţilor motrice pentru sănătate, pentru dezvoltarea fizică şi a personalităţii şi necesitatea
practicării lor pe toată durata vieţii. Fenomenul de practicare a exerciţiilor fizice în regim nonformal se prezintă
ca un complex de activităţi foarte variate şi „aparent eterogene”. În acest sens, putem vorbi despre activităţi
practicate în ansambluri şi cercuri sportive, sub forma sporturilor individuale sau de echipă, a excursiilor,
taberelor, desfăşurarea unor activităţi ludice  cu caracter recreativ în timpul liber, gimnastica de întreţinere şi
terapeutică, sportul pentru toţi.

Toate activităţile desfăşurate de instituţii educative, cum ar fi: şcoala, mass-media, alte grupuri
comunitare, organizaţii guvernamentale, altele decât şcoala, organizaţii nonguvernamentale de instruire şi de
petrecere a timpului liber (sportive, artistice, de agrement), alte instituţii care au ca misiune conexă educaţia şi
cultura se reunesc în sintagma activităţi nonformale. În cadrul unităţilor de  învăţământ acestea sunt activităţi
extradidactice, opţionale.

Activităţile de educaţie fizică nonformale sunt importante prin obiectivele ce trebuie îndeplinite, prin
modul în care se desfăşoară şi prin accentul pus pe valoarea formativă a conţinutului instruirii. Acest tip de
activitate educativă reprezintă un spaţiu formativ aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea
competenţelor – cunoştinţe şi abilităţi, valori şi atitudini dobândite prin educaţie formală. Prin formele lor
specifice, aceste activităţi dezvoltă gândirea critică, stimulează implicarea tinerei generaţii în respectarea şi
asumarea responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă
socioemoţională, motivaţională intrinsecă şi cea comportamentală. Trăsăturile specifice şi funcţiile activităţilor
nonformale de educaţie fizică pot fi urmărite în tabelul de mai jos (adaptare după M. Ştefan).

Activităţile de educaţie fizică desfăşurate în context nonformal au drept note definitorii spontaneitatea,
atractivitatea, libertatea, constituind o modalitate plăcută de relaxare şi divertisment pentru practicanţi. Ele
căştigă noi valenţe în sensul combaterii efectelor nedorite ale vieţii moderne, precum sedentarismul,stresul,
supraalimentaţia şi surmenajul. Valorificarea exerciţiului fizic într-un cadru educaţional nonformal, sub formă
de activităţi sportive practicate sistematic şi regulat, îşi propune să satisfacă atât nevoia dezvoltării psihofizice, a
întreţinerii corporale, cât şi pe cea de relaxare, odihnă şi varietate.

Cu privire la obiectivele pe care le îndeplinesc aceste activităţi nonformale, reţinem prin importanţa lor
următoarele: crearea situaţiilor de odihnă activă, recreere, susţinerea motivaţiei pentru mişcare, controlul
emoţiilor, reducerea stresului, planificarea şi organizarea activităţilor profesionale şi a timpului liber, eficienţa
învăţării, stimularea creativităţii, dar şi a interesului pentru practicarea în mod sistematic şi regulat a exerciţiului
fizic, creşterea încrederii în forţele proprii. În sinteză, putem afirma că activităţile de educaţie fizică desfăşurate
într-un cadru nonformal oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr, adult.
Practicanţii vor avea capacitatea să cunoască şi să recunoască valorile stabile ale societăţii, modelele de
comportare şi, pe baza acestora, să se integreze în normele/cerinţele acesteia, să-şi dezvolte structurile volitive
ale personalităţii prin exerciţii de voinţă în condiţii de competitivitate, să-şi manifeste spiritul de fair-play în
relaţii interpersonale, în instituţiile şi organismele societăţii civile. Ei trebuie să devină capabili să identifice şi
să-şi dezvolte propriile
atitudini şi valori asociate unei vieţi sănătoase.

Concluzionând, putem afirma că prin educaţie fizică putem să contribuim la cunoaşterea şi însuşirea unor
modalităţi diverse de organizare şi petrecere a timpului liber; la identificarea şi cultivarea în rândul elevilor a
unor corespondenţe optime între interese, aptitudini, talente, dar şi la găsirea posibilităţilor de exersare şi
dezvoltare a acestora.

Elevii trebuie motivaţi să practice diferite forme de activităţi sportive în timpul liber, în concordanţă cu
necesităţile sau motivaţia fiecăruia. După cum am mai spus, scopul acestor activităţi practicate personalizat, dar
sistematic este de a mări în principal potenţialul biologic, determinant pentru asigurarea unei stări optime de
sănătate, de a obţine satisfacţii de moment ce se vor împleti armonios cu beneficiile pe termen lung.

Considerăm că educaţia fizică prin activităţi nonformale, ar putea include obiective prioritare precum:
 promovarea mişcării continue, sistematice, raţionale, devenită obişnuinţă, în zona menţinerii şi

îmbunătăţirii stării de sănătate;
realizarea de schimbări pozitive în atitudini, valori, comportamente, stil de viaţă;
cultivarea valorilor socio-morale şi caracteriale necesare tinerilor;
formarea/dezvoltarea unui set de competenţe care vor permite tinerilor să practice
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independent activităţi de educaţie fizică şi sport.
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Literatura şi clubul de lectură

Parascan Mircea
Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Luchian”Moineşti

,,Cărţile ne sunt prieteni statornici... Ne sunt sfetnici şi nu ne contrazic. Cărţile care  ne plac sunt  şi
urne pline de amintiri,”

(M. Sadoveanu – Foi de toamnă...)
Scopul fiecărui dascăl, atunci când preia o nouă generaţie  de elvi, este , printre altele,   de a-l pregăti

pe copil  în a  aborda pe cont propriu  procesul  de autoinstruire şi autoeducaţie continuă, ceea ce impune
armonizarea educaţiei  formale cu educaţia nonformală şi informală.

Educaţia nonformală la ciclul primar presupune anumite caracteristici condiţionate de specificul
conţinuturilor care urmăresc derularea activităţilor cu caracter formativ, dirijate de învăţător în colaborare cu
elevii, părinţii, organizaţiile  culturale.

O lectură, o carte frumoasă,  cu siguranţă va atinge coarda sensibilă în sufletul copilului care va deveni
un cititor perseverent  când va simţi că autorii şi dascălii  sunt adulţi în formarea şi dezvoltarea lui. Pentru
cititorul activ, lectura este mijlocul de cunoaştere a  altor forme de relitate, de descoperire de noi informaţii, de
modele morale şi de sentimente.

În  clasa I se pun bazele tehnicii cititului, iar din clasa a II-a scopul lecturii se va extinde de la
înţelegerea mesajului textului lecturat până la operarea  independentă cu elementele lecturii explicative. Tot din
această etapă elevii operează cu surse electronice pentru informaţii de uz imediat.

Lectura, pentru a fi îndrăgită de elevi trebuie promovată prin strategii şi mijloace specifice. Primul pas
ar fi parteneriatul cu biblioteca. În acest sens mi-am îndrumat elevii încă din clasa I spre bilioteca şcolii.
Împreună cu bibliotecara le-am recomandat ce să citească potrivit căutărilor şi cerinţelor acestora. Lunar verific
lectura în afara clasei prin chestionare şi fişe de lectură individuală. Am organizat la nivelul clasei , între grupe
de elevi,  concursul ,,Cititorul lunii”, concurs prin care i-am motivat pe elevi cu diplome speciale, şi cărţi de
lectură pentru vârsta lor, la acest demers contribuind şi comitetul de părinţi al clasei care a obţinut sponsorizări.

Pasul următor în formarea unui cititor de lectură a fost parteneriatul cu Biblioteca municipală ,,Ştefan
Luchian”, parteneriat intitulat  ,,Prietena mea cartea”.  Lunar desfăşurăm activităţi literare ca: şezătoare literară,
medalion literar, concursuri pe o temă dată dintr-o carte (lectură) citită.

Un alt pas, foarte important, pe care l-am realizat a fost înfiinţarea Clubului de lectură ,,Şi eu citesc”
organizat de grupul Editorial ART , ce presupune un număr de minim 15  cititori care primesc oferte de carte
contra cost la preţ mult mai mic decât cel din librării, mai mult,  pentru fiecare exemplar colecţionat se oferă un
,,Jurnal de lectură”.

Şieucitesc.ro este cea mai mare comunitate de lectură a tinerilor cititori din România. Membrii clubului
de lectură se pot reuni în spaţiul virtual pentru a dezbate volumele propuse ca lecturi suplimentare.

Aceştia pot participa la discuţii generale, iniţiate de moderatorul clubului din care fac parte, dar pot
deschide şi discuţii particulare atrăgând atenţia celorlaţi membri ai clubului asupra textelor şi asupra scriitorilor
care le plac.

Ca moderator al Clubului de lectură  am cunoscut satisfacţia de a-mi cunoaşte mai bine copiii , care
dezinhibaţi pun întrebări, dau răspunsuri , au opinii despre ce citesc, mai mult dovedesc aptitudini şi în folosirea
computerului, iar mesajele şi răspunsurile dialogului electronic sunt scrise corect, fără acele abrevieri pe care le
folosesc adolescenţii în general.

,,Jurnalul de lectură” pentru cartea care este oferta lunii esre structurat astfel:
 din interior spre exterior: să intrăm în lumea textului;
 în interior: să explorămlumea textului;
 din lumea textului în lumea mea.
Jurnalul cuprinde 15-18 pagini realizate într-o grafică excepţională şi  îl stimulează pe cititor la atenţie

distributivă,  la la comparaţii cu personaje cunoscute din literatura română şi cea universală, la descifrarea unor
jocuri de cuvinte .

Prima carte , cea a lunii aprilie 2013 a fost ,,Cometă în Momilandia” scrisă de Tove Jansson. Autoarea este
la momentul actual cel mai citit scriitor finlandez din toate timpurile, fiind câştigătoare a  Nobelului literaturii
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pentru copii şi a Premiului Andersen. Umorul rafinat al scriiturii acesteia fac dintr-o poveste simplă –o cometă
urmează să lovească Momilandia- o aventură de neuitat, iar Momi, Momimama, Momitata şi Domniţa
Fandosica intră  în galeria personajelor unice din literatura universală, iubite de întregi generaţii.

Fiind prima carte pe care elevii  clubului trebuiau să o citească în mai puţin de o lună pentru a putea intra
pe forum şi a-mi răspunde la întrebări , sau pentru a pune întrebări , a fost mai dificil. În schimb, la oferta
primăverii ,,Cel mai mare Gulliver” de Gelu Naum, copiii şi-au intrat în rol. Lectura cărţii care îl prezintă pe
Matei ,,cel mai mare Gulliver”, un personaj irepetabil, îi amuză pe cititori iar opiniile lor pe forum  vor reflecta:
cât de repede vrem să creştem? Cât de bine e să fii mare? Care sunt responsabilităţile celor mari?

Cartea lunii septembrie 2013 este ,,Supercolţunaş” de  Judy Blume. Copiii îi cunosc şi-i adoră deja pe fraţii
Peter şi Colţunaş din ,,Povestea unui omuleţ din clasa a patra”. În ,,Supercolţunaş”, mezinul începe clasa
pregătitoare tocmai în şcoala lui Peter,  generându-i acestuia o imensă bucurie. Umorul, personajele vii,
dialogurile alerte sunt ingredientele unei reţete literare perfecte, pe care elevii o vor  savura.

Activitaea clubului de lectură este una plăcută pentru elevi . Pentru învăţător este o muncă mai elaborată, în
sensul că trebuie să citească taote cărţile pe care Grupul Editorual îl pune la dispopziţie, să dialogheze pe forum
cu elevii, să verifice jurnalul de lectură al fiecărui membru din club, lunar şi toate acestea în afara activităţilor
obligatorii .

Pasiunea pentru literatura română şi cea universală îl fac pe micul cititor un luminat prin carte. Odată
deschisă această cale, ea va fi ca  un izvor fermecat care va contribui la dezvoltarea personalităţii micului cititor,
formându-i gustul estetic, dezvoltându-i capacităţile creative cît şi o cultură generală temeinică.
Următorii paşi, cei care vor fi îndrumaţi de profesorul de limba şi litertura română, vor viza cercul de literatură
şi cenaclul literar.

Comunicarea didactică

Păduraru DanielaṢcoala Gimnazială ,,Miron Costin’’ Bacău

Comunicarea didactica este o comunicare istrumentală, direct implicate în susținerea unui proces
sistematic de învățare. Este o formă particulara a comunicării pedagogice sau educaționale. În această
accepțiune extreme de largă, nu apar restricții de conținut, de cadru institutional sau privitoare la parteneri. Nu
prezența ,,personajelor’’ dă comunicării caracterul didactic, ci respectarea legităților presupune un act de
învățare. Astfel, comunicarea didactică poate apărea între diferiți ,,actori’’: elevi – elevi, manual – elevi, părinte
– copil, professor – elevi, inițiat – ucenic, etc. condiția este ca ,,persoajul – resursă’’ să depaşească statutul de
informatori şi să cunoască legitățile formei de învățare implicate în situația data.

Comunicarea didactică are următoarele caracteristici:
 Dimensiunea explicativă a discursului didactic este pronunțată, deoarece el vizează prioritar,

înțelegerea celor transmise. Învățarea eficientă are ca premiză înțelegerea conținutului propus, condiție
primară şi obligatori pentru continuarea procesului învățării.

a) Ca o consecință dicertă şi imediată apare caracteris tica structurii comunicarii conform logicii
pedagogice. Aceasta are ca primă cerinbță facilitarea înțelegerii unui adevar şi nu simpla lui enunțare.
Cadrul didactic nu impune toate cunoştințele domeniului său pentru a fi înțelese ci acordă intietate
logicii pedagogice, față de cea ştiințifică sau ce istorică.

b) Legat de particularitatea anterioară, este evident rolul active pe care în are cadrul didactic față de
conținuturile ştiințifice cu care va opera. El este un veritabil filtru ce selecționează, organizeaza,
personalizează conținuturile ghidat de programa în vigoare.

c) Combinarea în mod current în cadrul comunicarii în clasa a celor doua forme verbale – oralul şi scrisul
este o realitate. De aici o serie de particularități de ritm, de formă, de conținut.

Cauzele pentru care elevii se implica prea putin sau deloc in dialogul scolar sunt uneori obiective,
intemeiate, iar alteori subiective, nejustificate. Chiar si atunci cand este vorba despre cauze subiective, simpla
constatare a acestui fapt nu este capabila sa rezolve problemele. Intr-o interventie educativă de succes, după
indentificarea cauzelor se recurge la elaborarea unor strategii acționale de contracarare a manifestărilor
nefavorabile şi de promovare a celor favorabile.

In urma unui studiu de caz realizat pe un esantion reprezentativ de un numar de 168 de elevi li s-a
cerut sa specifice motivele personale pentru care nu participa efectiv la desfasurarea lectiilor. Dupa prelucrarea
raspunsurilor au fost inventariate urmatoarele categorii de cauze:

-natura temperamentala (in mare masura hotarata prin programul genetic!): itrovertit, nesociabil,
necomunicativ, timid, pasiv;

-gradul de solicitare in realizarea sarcinilor şcolare;
-atractivitatea pe care o inspiră educatorul;
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-atractivitatea pe care o inspiră disciplina de învățământ;
-capacitatea stimulativă a educatorului;
-capacitatea stimulativă a clasei de elevi;
-gradul de satisfacție personală pe care il procură interacțiunea;
-gradul de satisfacție inter-personală pe care il procura interactțunea;
-masura în care interacțiunea poate satisface asteptările, speranțele, aspirațiile elevului;
-climatul psiho-afectiv pe care il degajă instituția in mod explicit şi implicit.
Acelaşi studiu a relevant faptul că profesorii recurg exclusiv la metode frontale de predare (mai putin

la limbi straine!) si că ofera extrem de rare oportunitați elevilor de a interacționa unii cu ceilalti. De altfel- asa
cum se poate observa din analiza raspunsurilor de mai sus- multe dintre cauze privesc chiar personalitatea si
incapacitatea lui de a provoca interacțiunile dintre elevi. Elevii invoca- in mod deosebit- nu atât cauze de ordin
logic, rațional, cât mai ales, cauze de ordin sensibil, emoțional.

Printr-o consultare a celuilalt partener al relației- profesorul, a rezultat ca, intr-adevar, ei recurg
arareori la lucrul in grup, pe echipe. Ei argumenteaza ca programele scolare sunt excesiv de incarcate si nu le
lasa timp pentru diversificarea metodologiei de lucru, dar nu se sfiesc sa recunoasca faptul ca nu stapanesc
asemenea tehnici de invatare prin cooperare. O sinteza a cauzelor pe care profesorii le invoca pentru a se
justifica, evidentiaza urmatoarele tipuri de probleme cu care se confrunta ei din punct de vedere al aplicarii
practice acestor noi metodologii:

-In textele oficiale sunt putine referinte care sa-i stimuleze sa actioneze in acest sens si care sa
furnizeze argumente privind avantajele utilizarii acestor moduri de lucru.

-Exista o serie de neclaritati privind scopul pentru care sunt preferabile metodele de invatare prin
cooperare: activitatile in grup sunt o simpla tehnica de lucru sau ele trebuie sa asigure autonomia actionala siu
initiativa elevilor?!

-Incapacitatea unor profesori de a opta pentru una dintre alternativele dilemei: mai importante sunt
rezultatele pe care doresc sa le obtin prin utilizarea acestui sistem de lucru sau faptul de a provoca solidarizarea
elevilor in jurul sarcinilor comune, capacitatea lor de a intra in relatie unii cu altii, de a se sprijini reciproc, de a
se bucura de ceea ce au obtinut impreuna?!

-Probleme de continut al sarcinilor de invatare: ce fel de sarcini se preteaza la lucrul in grup si de
ce?! Ce fel de sarcini nu se preteaza la lucrul in grup si de ce?!

-Ce fel de criterii se folosesc in constituirea grupurilor: dupa tipul sarcinii sau dupa tipul relatiilor pe
care doresc sa le dezvolt la elevi?!

-Organizarea: cum poi repartiza sarcinile?!
-Economia de timp: cum voi gestiona timpul disponibil pentru aceste activitati?!
-Gestiunea relatiilor de comunicare: conflicte, managementul microgrupului, manifestarile de tip

afectiv si alte fenomene care apar in desfasurarea unor astfel de activitati.
-Reintregrarea in grupul initial: cum voi actiona pentru reintregarea elevilor distribuiti pe grupe in

grupul initial (clasa scolara)?!
Natura celor mai multe dintre aceste probleme tine de slaba informare a cadrelor didactice in

domeniiul; utilizarii acestor noi metodologii didactice. Rezultatele procesului educational si eficienta
comunicarii didactice continua sa fie apreciate exclusiv dupa criteriul asimilarii cunostintelor cu caracter scolar.

Cele mai bune oportunitati de dezvoltare a abilitatilor de comunicare s-au dovedit a fi oferite insusi
exercituiul comunicativ. Teoretizarile savante nu pot decat sa explice unele chestiuni privind corectitudinea si
precizia exprimarii, dar nu pot rezolva blocajele si obstacolele reale pe care le simtim cu totii atunci cand ne
aflam intr-o confruntare directa cu un interlocutor. Pentru astfel de motive apreciem ca in practica educationala
este necesar ca elevilor sa li se ofere ocaziile de a comunica. Din acest punct de vedere scoala a creat o
adevarata mentalitate care se cere complet revizuita: a comunica nu inseamna a multiplica actele de vorbire.
Aceasta presupune ca, pentru antrenarea elevilor in procesul comunicativ nu trebuie sa li se pretinda sa
vorbeasca mult, ci sa fie gasite modalitati de intensificare a interactiunilor elev-elev in planul schimbului
informational si interpersonal.

In acest scop formula organizarii sarcinilor de invatare pe grupe, este cea mai adecvata. Ea urmeaza
sa fie adaptata specificului activitatilor scolare si tipului de lectie.

Cele mai cunoscute formule de structurare a grupurilor sunt:
1. grupurile omogene-cu urmatoarele particularitati:

-elevii au posibilitatea de invatare asemanatoare ceea ce faciliteaza comunicarea profesorului cu
fiecare grup de elevi, dar si comunicarea intragrupala;
-colaborarea intre elevi are ca obiect schimbul informational.

2. grupurile eterogene – in cadrul carora:
-elevi au posibilitatea de invatare diferite, ceea ce il determina pe professor sa se adreseze
nivelului mijlociu al grupului(efortul de accesibilizare a mesajelor cu caracter informational este
mare si nu poate acoperi toate nivelurile de intelegere);
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-in interactiunile elev–elev se intensifica colaborarile pe plan international (elevi buni ii sprijina
pe cei cu performante scazute).

Omogenitatea sau eterogenitatea poate fi o caracteristica a intregului grup clasa-scolara, sau a
subgrupului scolar prin impartirea efectivului clasei de elevi in microgrupuri de cate 4, 5, 6 membri.

Obiectivul fundamental urmarit pri organizarea activitatilor pe grupe este: stimularea invatarii prin
cooperare.

Ocaziile de invatare in grup urmeaza sa fie selectate nu numai dupa criteriul complexitatii sarcinii
care se cere realizata in colaborare ci si dupa criteriul posibilitatilor de exersare de catre elevi a unor roluri
diverse care sa le ofere prilejiul de a pune in evidenta fie abilitatile de a interactiona si de a comunica, fie
dificultatile pe care le intampina in acest sens.

Comportamentele de tip interactional si comunicativ nu pot fi apreciate pe baza catorva observatii, ci
se dovedesc a fi relevante atunci cand se regasesc in mod constant intr-o mare diversitate de situatii psiho-
relationale.

Din acest punct de vedere, inca din 1948 Kenneth D. Benne si Paul Sheats au evidentiat un adevarat
inventar de roluri functionale pe care un individ le poate exercita in cadrul unui grup:

1.cel ce da /ofera informatii
2.cel ce formuleaza opinii
3.cel ce cauta informatii
4.cel ce cauta opinii
5.cel ce demareaza activitatile
6.cel ce da directii
7.cel ce sintetizeaza
8.cel ce diagnosticheaza
9.cel ce energizeaza
10.cel ce testeaza /verifica realitatea
11.cel ce evalueaza
12.cel ce incurajeaza participarea
13.cel ce armonizeaza relatiile
14.cel ce evidentiaza tensiunile
15.cel ce evalueaza climatul emotional
16.cel ce observa procesele /activitatile
17.cel ce premiaza / lauda
18.cel ce asculta in mod empatic
19.cel ce rezolva problemele de ordin interpersonal
Acest inventar de roluri nu acopera intreaga gama a raporturilor ce se stabilesc intr-un grup, dar are

meritul de a atrage atentia aupra multitudinii mobilurilor care stau la baza implicarii membrilor grupului in
activitate.

Contributia maxima pe care un subiect o poate aduce la desfasurarea unei activitati colective este
desigur in directia rolurilor care i se potrivesc si prin intermediul carora fiecare se considera implinit. In acelasi
fel cel care nu-si regaseste locul si rolul intr-o activitate colectiva oarecare pastreaza o anumita distanta, se
implica mai putin sau mai formal

Didactica modernă este marcată de o serie de mutaţii produse în status-ul învăţătorului , dar şi al
elevului.Acesta se repercutează asupra relaţiilor dintre ei . Un aspect esenţial al acestor schimbări , aşa cum am
arătat mai sus , îl reprezintă trecerea de la rolul predominant al dascălului la o participare sporită a elevilor în
procesul de învăţare ca subiecţi activi ai propriei lor formări.Există o interdependenţă comportamentală
învăţător- elev , pentru că  acţiunea cadrului didactic provoacă modificări la nivelul comportamentului elevului
şi reacţiile elevului pot schimba comportamentul învăţătorului.

Raporturile dintre învăţător şi elev nu prezintă numai o latură comportamentală .Factorul afectiv are o
importanţă deosebită asupra randamentului intelectual al elevului.Crearea de bună dispoziţie în clasă reprezintă
o condiţie necesară succesului scolar.Fiecare lecţie trebuie să se desfăşoare într-un climat afectiv pozitiv , de
încurajare a fiecărui şcolar. Învăţătorul are datoria să-l înveţe pe copil să gândească, să comunice corect
gândurile şi sentimentele,să-l ajute să-şi dezvolte personalitatea.
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Formarea resurselor umane în domeniul educației nonformale

Pavăl Nicoleta
Şcoala Gimnazială “Miron Costin”

Demersurile educaționale care susțin o anumită evoluție a societății românesti:
• cultivarea valorilor dialogului cultural si a dialogului civic: toleranța, responsabilitatea socială,

recunoașterea pluralismului si voluntariatul;.
• implementarea obiectivelor strategiei Lisabona:
- creșterea calitativă si cantitativă a locurilor de muncă;
- anticiparea si capitalizarea schimbărilor in câmpul muncii prin crearea unui nou echilibru

intreflexibilitate si securitate;
- lupta împotriva sarăciei si a tuturor formelor de excludere socială si de discriminare;
- modernizarea serviciilor de securitate socială;
- promovarea egalității între sexe;
1. Contextualizare si operaționalizare pe termen scurt

Dezvoltarea dinamică locala nonmultipolara se regăsește mai repede și mai direct la nivel individual și
impulsionează dezvoltarea lentă globală de la nivel social și european. Implementarea strategilor intervine pe
măsură ce reformele sectoriale redefinesc și în calcul raportul dintre instituția educațională, economie și
societate.

Acest raport vizează următoarele:
•        dezvoltarea descentralizării si a autonomiei;
•        coordonarea diferitelor sisteme si subsisteme;
•        introducerea unor măsuri de sprijin prin creșterea si prin diversificarea posibilităților de acces.

Armonizarea acțiunilor, coeziunea actorilor și a inițiativelor implicate din perspectiva învățării pe tot
parcursul vieții se realizează pe două paliere:
•        adaptarea formatorilor activi existenți la obiectivele de proces educațional;
• integrarea tuturor actorilor sociali și a nivelurilor de gestiune ale ofertelor de educație nonformală în
procesul de dezvoltare a societății învățării: strategii, programe, concepție, gestiune.

Pe de alta parte, sistemul educational formal este convergent în această direcție, fiind conceput ca
instrument de dezvoltare economică și socioculturală prin strategiile de formare a resurselor umane.

Având în vedere observațiile realizate în teren din perspectiva educației nonformale și informale,
credem că sunt realizabile, pe termen scurt, urmatoarele măsuri la nivelul administrației locale:
2. Contextualizare si operaționalizare pe termen mediu si lung

Sub raportul participării la spațiul european de educație nonformală și informală, procedura combinată
de soft si de hard - validarea legată de asigurarea evolutivă a calității voluntariatului si validarea învățării
nonformale si informale in relație cu învățământul secundar superior si cu formarea – ar conduce spre
eliminarea dispariților teritoriale si sociale, ar reitera tradiția referitoare la educația nonformală si informală în
societatea românească, începând cu perioada modernă.

Conținuturi: deprinderi, competențe si atitudini
Viziune, context si infrastructură:

 înființarea unei agenții naționale și dezvoltarea unui cadru național de referință pentru educația non
formală si educația informala, al cărui program de acțiune să fie formulat din perspectiva învățării pe
tot parcursul vieții și pe baza indicatorilor de calitate;

 specificarea domeniului educației nonformale din perspectiva nivelurilor de validare europene: în
relație cu educația formală si formarea formatorilor, in relatie cu piata muncii, in relație cu activitatea
voluntară;

 crearea , multiplicarea si diversificarea oportunităților de educație nonformală, în școală și în societate,
in funcție de beneficiari, tineri si adulti , cum ar fi: stagii la locul de muncă, învățare la distantă,
învățare la domiciliu, stagii de învățare pe vară etc.;

 identificarea si creșterea potențialului de voluntariat si a surselor de finanțare pentru educația
nonformală la nivel local, la nivel național, la nivel regional, la nivel european si la nivel internațional;



327

 susținerea financiară si locală pertinentă a infrastructurii actuale de educatie nonformală (cluburi si
palateale copiilor, cămine culturale, universitați populare);

 lărgirea infrastructurii școlare de învățare TIC și deschiderea ofertei TIC de servicii de formare spre
comunitatea locală;

 identificarea si lărgirea rețelelor si a parteneriatelor active, ca si implicarea factorilor educaționali
informali de conexiune socială: familie, mass media;

 educarea si cultivarea voluntariatului, asumarea oportunităților și a riscurilor consecutive derivate din
proiecte atât în școală, cât și în societate;

 corelarea activității școlii cu acțiunile ONG-urilor, cu serviciile sociale, filantropice sau religioase in
sensul practicii europene actuale;

 înregistrarea și transferarea bunelor practici și a exercițiului de participare asumată în experiența
societală și în atitudine pozitivă;

Alfabetizare functională de bază: citit – scris, numerație, alfabetizare digitală și alte tipuri de alfabetizari
funcționale

• identificarea grupurilor risc si a problemelor specifice acestora care se situează la nivelul indicatorului
de nivel  sau înaintea acestuia, în relație cu studiile amintite anterior, și crearea de oferte educaționale
reparatorii, atât în sistemul formal, cât și în cel nonformal;

• diversificarea ofertei de educație nonformala în vederea creșterii scorurilor adecvate alfabetizării
funcționale de bază;

• optimizarea relațiilor dintre calificarea profesională, rata de participare a forței de muncă și nivelul de
alfabetizare funcțională de bază; dintre nivelul de alfabetizare funcționala de bază si participarea
voluntară la dezvoltarea locală; dintre alfabetizarea functionala de baza si domeniul de rezolvare a
problemelor; dintre nivelul de alfabetizare economica si inițiativa antreprenorială în dezvoltarea locală;

• oferta educațională de dezvoltare a abilităților de operare cu informatia numerică în viața cotidiană și
în mediul profesional;

Noi tipuri de alfabetizari funcționale si deprinderi adaptive
• valorificarea indicatorilor de expertiză europeană: adecvarea si clarificarea conceptuală a noilor

deprinderi adaptive, realizarea de instrumente comune pentru a putea fi folosite comparativ pe o scala
larg europeană;

• reconsiderarea culturii generale din perspectiva expertizei europene: cooperare europeană în domeniul
definirii conceptului de cultură generala si a procedurilor de implementare;

• dezvoltarea politicilor lingvistice în plan local: învățarea a doua limbi straine de la vârsta mica;
deschiderea ofertei școlii pentru învățarea limbilor străine de către populația locală adultă;

• crearea, în plan local, a oportunităților de educație antreprenorialaă, incluzand cultivarea perseverentei,
a tradiților locale si naționale, manufacturiere, industriale, economice, ca si a loialității pentru locul de
muncă;

• monitorizarea locala a informatizarii infrastructurilor educaționale si a formării deprinderilor TIC, ca si
de folosire a tehnologiei media (alfabetizare digitala);

Abilitati de a invata sa inveti (gandirea instrumentala)
• valorificarea expertizei / a indicatorilor de expertiza europeană: adecvarea conceptuală a abilităților de

a învăța să înveți (metacognitive) și participarea la proiecte de cooperare internațională în domeniul de
explorare a gândirii instrumentale, de metacogniție, de epistemologie socială , de istoriografie de
concepte si de memorie locală;

• utilizarea informațiilor rezultate din diferențele obținute din evaluarile ieșirilor din sisteme și ale
intrărilor în sisteme superioare, pe diferite segmente de învățare;

• utilizarea datelor comisiei mixte de proiectare curriculara - evaluare pentru optimizarea învățării
nonformale si informale;

• realizarea modulelor de formare pentru recorelarea oportună a datelor evaluarii si ale proiectarii
didactice;

• realizarea modulelor de formare pentru operarea in proiecte cu date referitoare la nevoi, motivații de
învățare, aspirații;

• utilizarea modulelor de formare care opereaza cu metadeprinderi, prin care este reconstruit adaptiv un
nou proces de învățare;

Democrație, instituții democratice si educație pentru cetățenie democratică (ECD):
• reactualizarea continuțurilor de cunoaștere civică și a deprinderilor de interpretare;
• oferta de oportunități societale pentru exersarea activă socială a deprinderilor de cetățenie democratică,

destinate atât adulților, cât și tinerilor;
• marketing pertinent și campanii itinerante de sensibilizare, mai ales, pentru mediul rural, privind

instituțiile, mecanismele, proiectele din procesul de integrare europeană;
• cooperare dintre instituțiile academice (universități, institute specializate) si reteaua de administrație

locală pentru formare ECD in sinapse (formați care formează);
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• cooperare regională, europeană si internațională în proiecte ECD de înfrățire;
• Identitate națională, relații regionale si internaționale:
• utilizarea pachetului de formare privind memoria scrisă și orală de la nivel local, național, regional si

european si contribuția la valorile universale;
• reactualizarea conținuturilor de cunoaștere a diversității culturale și a abilităților de interpretare a

faptelor cultural-istorice;
• utilizarea pachetului de formare privind educația cooperativă (forme de prevenire a dependenței, a

violenței, a terorismului);
• proiecte de înfrățire si de cooperare regională, europeană si internațională privind memoria locală,

scrisă și orală;
Coeziune sociala si diversitate;

• reactualizarea conținuturilor de cunoaștere și de înțelegere  a condiției sociale și civice europene, a
modului cum sunt pregătiți adulții si tinerii pentru participare voluntară și pentru parteneriat social;

• rezolvarea in specificitate (nu in formula de „disparitate” prin care se induce ireductibilul și separarea)
a problemelor precare din mediile urbane și din cele rurale, din mediile centrale și din cele periferice;

• participare la proiecte de dezvoltare socială locala în noile contexte geopolitice;
• gestiunea locală a resurselor umane implicate in voluntariat (cu norma intreaga, in regim partial); a

categoriilor sociale defavorizate si a subpopulatiilor de risc si a problemelor specifice; a relatiilor
dintre generatiile participante;

Viziune si context:
• identificarea și potențarea elementelor de acces structurale si logistice în sistemul de educație

nonformală;
• urmărirea procesului de complementaritate, de validare și de continuitate a ieșirilor din sistemul formal

și din cel informal și, respectiv, din cel non formal;
• monitorizarea factorilor operaționali de coerenta, de coeziune, de proprietate și de continuitate;
• înregistrarea faptelor financiare și culturale din educația nonformala prin beneficii, deficite si riscuri;
• deconvenționalizarea și multiplicarea mecanismelor de acces în sistemele de educație nonformală, mai

ales, dinspre sistemul formal spre societate;
• multiplicarea mecanismelor și a modalităților de certificare, de acreditare și de recunoaștere a stagiilor

de învățare continuă;
• mărirea cuantumului de teme de învățare nonformala și informala, ca si al acelora de formare pentru

acest domeniu;
• identificarea nevoilor de învățare și a obstacolelor în participarea la învățarea nonformala / versus

învățarea formală;
• asigurarea evolutivă a calității educației pornind de la de politicile de prevenire și de combatere a

șomajului, ca și de la politicile de incluziune socială;
• monitorizarea locală a liniei critice pentru educația nonformală care este dată de raportul dintre ratele

înalte de abandon școlar și nivelurile joase de participare a adulților la continuarea educației;
• reconsiderarea gestiunii timpului investit în învațare, în corelație cu învățământul obligatoriu și

dinamica societății;
• multiplicarea formelor de participare la învățarea formal în complementaritate cu învățarea

nonformală;
• optimizarea relației dintre calitatea și natura motivației în învățarea timpurie și în cea inițială, atât în și

prin familie, cât și în instituțiile abilitate in acest sens;
• implicarea agenților economici și a parteneriatului social cu sindicatele în participarea la învățarea

formală, non formală sau informală.
Resurse pentru educatia nonformala
Viziune, context si infrastructura:

• reconsiderarea și coerența relației dintre viziunea politicilor educaționale, alocarea de resurse și
strategiile pe termen lung;

• alocarea cantitativă și optimizarea calității resurselor umane și materiale destinate educației
nonformale;

• adecvarea, eficiența, distribuția pe unități temporale a resurselor alocate
• creșterea anuală în investiții per capita în resursele umane implicate atât în educația formală, cât și în

cea nonformală;
• asocierea justă a învățării continue și a investiției in capitalul uman cu PIB -ul, precum și cu

participarea civică, cu bunăstarea și, versus, cu criminalitatea și cu terorismul;
• relații strânse dintre nivelul de investiție, distribuția și timpul de investiție prin care se creeaza o

evidența a impactului în educația nonformală;.
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• realizarea unor strategii de finanțare publică și privată, cerute de practica socială, strategii de
participare financiara din partea cetățenilor, a organizațiilor, a participanților cointeresați de invățarea
nonformală și informala, ca și a altor subsidii publice;

• parteneriat și cooperare dintre ONG-uri și autorități locale în spiritul practicii europene – acțiunea
implicativă a puterii politice în dezvoltarea și în organizarea societății civile;

• transparența puterii în societatea civilă și în media;
• încurajarea legalității și transparența tipurilor de investiții: investiție publică, investiție din partea

agenților economici, investiție privată, fonduri internaționale de dezvoltare.
Educatori si formare

• flexibilitate și dinamism în formarea operatorilor / facilitatorilor de educație nonformală, în funcție de
populația țintă și de temele necesare;

• capitalizarea informațiilor despre formare si despre formele de certificare a formarii;
• stagii de formare in domeniul educației nonformale in corelație cu unitățile de timp si cu numărul de

profesori, de educatori si de facilitatori in raport cu numărul total al acestora;

Educaţia formală şi nonformală în învăţământul primar

Păduraru Emil
Şcoala Gimnazială Letea-Veche

Motto: ,,Tot ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari ,ne este dat prin
educaţie.Această educaţie vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri. “(Jean Jacque Rousseau )

Dacă vom întreba elevii din ciclul primar cum le-ar place să înveţe ,cu siguranţă vor spune  că doresc
să înveţe prin joc.Şi e normal sa fie aşa  , având în vedere particularităţile lor  de vârstă şi individuale, caracterul
concret- intuitiv al gândirii şcolarului mic , ,, magnetismul”  acestora , justificat  , către ludic-modalitate ideală
care   induce în câmpul afectiv  al copilului o anumită detaşare faţă de rigorile impuse în lecţii, oferă  aparente
libertăţi de mişcare şi exprimare,stimulează spiritul competitiv, dorinţa de afirmare , de a deveni lieder în cadrul
grupului.

Sistemul  de educaţie din România  abundă, din pacate,  în reguli impuse, stricte , poziţionează elevul său
într-o postură de „ascultare", aşteptare, aproape fără iniţiativă în procesul de învăţare, ca un spectator la un
spectacol. De foarte multe ori ,el doar primeşte,memorează si reproduce cunoştinţe,işi formează- în mod excesiv
de dirijat , de  ,, dădăcit”- priceperi , deprinderi şi obişnuinţe ,abilităţi ,competenţe, trăsături pozitive de voinţă
şi caracter .În asemenea condiţii , elevul pleacă din „şcoală" cu obiceiuri dobândite, unde, cum spuneam, ca
spectator, mai mult „asistă" la propria sa formare, dezvoltare.

Spre deosebire de oricare alt sistem de educaţie formal, sistemele de educaţie nonformală lasă libertate
elevului, care pleacă în procesul de învăţare de la abilităţile sale naturale. Cu alte cuvinte, cu cât este mai
naturală dorinţa elevului de a învăţa ceea ce îşi doreşte şi îi place , cu atât mai mult are succes un astfel de
proces.

Frecvent, auzim  oameni spunând : “Are cei şapte ani de acasă!” sau “Nu are cei şapte ani de acasă!”
Avem  de-a face , in acest caz  , cu tipul de educaţie informală. Ce înseamnă aceasta? Cine ne dă cei şapte ani
de acasă? Evident,  familia este cea care joacă iniţial pricipalul rol de formator al copilului, vizând aici
ansamblul de variabile ,de priceperi şi competenţe , pozitive sau negative, pe care aceasta le manifestă în
dezvoltarea personalităţii copilului  . În afară de familie  mai sunt şi alţii cu care elevul vine în contact şi anume:
prieteni, vecini, oameni din parcuri, magazine, mijloace de transport, bibliotecă, loc de muncă sau de joacă etc.
Elevul suportă, influenţat fiind de categoriile enumerate mai sus sau prin experienţa zilnică, un proces continuu
prin care îşi formează atitudini, valori, abilităţi  care se pot modifica de-a lungul vieţii sale. Este aşadar o
educaţie incidentală, care se petrece fără a avea legătură cu vreo instituţie specializată. Învăţăm ceva, înainte de
a fi trăit acel ceva, auzim spunându-se mereu « eu am trecut prin aşa ceva, să nu faci ca mine ». Este
generalizarea unor experienţe proprii , incidentale. Mai mult decât atât, această educaţie informală (difuză şi
fără fond) este diferită de la un elev la altul, variind în funcţie de mediul social din care provine acesta, de
grupurile de prieteni pe care le frecventează etc.

Spre deosebire de aceasta şi total opusă ei, elevul primeşte şi o educaţie formală. Prin educaţie formală
înţelegem « sistemul educaţional de tip şcolar, structurat ierarhic, obiectivat în diferite tipuri de şcoli şi cicluri
de şcolaritate ». Cei care ne fac această educaţie sunt, desigur, cadrele didactice, persoane cu o anumită
calificare, de la învăţământul preşcolar până la învăţământul superior. Este vorba, aşadar, despre un tip de
educaţie instituţioanalizat, desfăşurat conform documentelor şcolare (curriculum şcolar, programe şcolare,
manuale), a unor orare şi evaluări.
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Specialiştii în educaţie spun că acest tip de educaţie are şi dezavantaje, cum ar fi « predispunerea către
rutină şi monotonie, către memorarea şi reproducerea cunoştinţelor, către centrarea pe conţinuturile şi
performanţele subliniate în programe şi mai puţin pe abordarea unor situaţii, fapte de viaţă, rezolvarea unor
probleme etc » Aici aş vrea să subliniez faptul că tocmai de aceea învăţământul modern se vrea mai mult centrat
pe elev şi pe atingerea unor competenţe. Elevul ar trebui să ştie pentru a face şi nu să ştie pentru a şti.

Trebuie subliniat fapul că ,  educaţia formală ocupă ponderea cea mai mică de timp  din viaţa individului,
fiind completată de educaţia nonformală , ambele desfăşurându-se  pe fondul multiplelor influenţe cotidiene,
toate conducând către permanentul şi cuprinzătorul proces de autoeducaţie şi autoînvăţare .Autoeducaţia include
şi se bazează pe elementele învăţării formale , nonformale şi informale .

Spre deosebire de oricare alt sistem de educaţie formal, sistemele de educaţie nonformală lasă libertate
elevului, care pleacă în procesul de învăţare de la abilităţile sale naturale. Cu alte cuvinte, cu cât este mai
naturală dorinţa elevului de a învăţa ceea ce îşi doreşte şi îi place , cu atât mai mult are succes un astfel de
proces.

Este cunoscut faptul că  elevii din scoala primară sunt frecvent   implicaţi de către cadrele didactice în
multiple  activităţi extra-curriculare. Câţi dintre noi nu mergem cu elevii la teatru, opera, operetă, cinematograf,
muzee şi la  alte instituţii capabile să ofere acest tip de educaţie nonformală ? Educaţia nonformală se
desfăşoară în astfel de instituţii care au ca scop fundamental educaţia, dar nu este şcoală, nu este evaluată social.
Dacă elevul studiază   ,spre exemplu , ,, Dumbrava minunată” de M. Sadoveanu , înţelegerea operei acestui
inegalabil scriitor va fi asigurată , întărită şi întregită prin vizionarea producţiei cinematografice cu acelaşi
nume. Aşadar, educaţia nonformala  vine să completeaze educaţia formală din cadrul şcolii. În felul acesta,
cultura elevului se îmbogăţeşte, acesta poate să-şi descopere noi valenţe , noi pasiuni. Mersul la teatru,
vizionarea unui film, jocurile pe calculator  sunt  modalităţi deosebit de atractive şi eficiente  în  petrecerea
timpul liber de către elevi. În altă ordine de idei,  educaţia nonformală nu face altceva decât să îmbogăţească
spiritual elevul, îi deschide noi orizonturi, îl modelează, îl cizelează, îl implică şi îl face să aibă mai multă
încredere în forţele sale.

Este exclus ca toate aceste activităţi extracurriculare să rămână fără ecou în mintea şi sufletul
elevului.Acest tip de educaţie o poate oferi şcoala individului sau individul lui însuşi. Este o educaţie opţională
şi voluntară, accesibilă oricărui om. Răspunde la ceea ce individul are nevoie şi urmăreşte nişte obiective
educaţionale.

Holistică ,inovatoare ,dinamică,pozitivă ,participativă ,acestea sunt   câteva din atributele educaţiei
nonformale.

Profesorii , in orice situaţie s-ar afla , trebuie să dispună de competenţe profesionale , pedagogice ,
empatice , să-şi desfaşoare activitatea cu entuziasm şi cu plăcere, îmbinând metode şi tehnici tradiţionale cu
alternative moderne de predare-învăţare-evaluare, favorizând instruirea interactivă.
Manifestarea interdependenţei formelor educaţiei poate fi pusă în evidenţă de dascăli organizând : lecţii
tematice , interdisciplinare, pluridisciplinare, lecţii bazate pe valorificarea informaţiilor obţinute de elevi , lecţii
pe teme de interes general, lecţii  care au incluse noile tehnologii de comunicare , activităţi de sinteză ,activităţi
extradidactice care valorifică adecvat cunoştinţele dobândite formal-nonformal -informal .

Strategia actuală de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare are la bază vectorul potrivit
căruia abordarea educaţională complementara formal-nonformal asigură  un plus de valoare sistemului
educaţional.Sunt create astfel premisele pentru ca educaţia sa-şi îndeplinească mai eficient rolul major de
pregătire a tuturor copiilor pentru a deveni cetăţeni activi într-o societate dinamică , în continuă schimbare ,
contribuind implicit  şi la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii .

Îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie este absolut necesară  în condiţiile schimbărilor
complexe intervenite la nivelul familiei , a pieţei forţei de muncă , a comunităţii ,a societăţii multiculturale , a
globalizării O educaţie de bună  calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată ,
iniţierea de proiecte  în care să fie implicaţi elevi , cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educationali
, părinţi , societeatea civilă, media şi comunitate.
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Formal şi nonformal în activitatea didactică

Pânzaru Marta
Şcoala Gimnzială Sf.V.Ştefan cel Mare,Oneşti

În condiţiile actuale,când educaţia tinde să devină o dimensiune permanentă a existenţei umane,analiza
educaţiei formale şi nonformale capătă o importanţă deosebită,cu caracter global,prin integrarea eficientă a
formalului cu nonformalul.Educaţia formală, numită şi educaţie şcolară,cuprinde toate acţiunile organizate şi
realizate sistematic,intenţionat educative, în cadrul instituţiilor şcolare,dirijate de sistemul de învăţământ, sub
îndrumarea personalului didactic specializat şi având drept scop formarea şi dezvoltarea persdonalităţii elevului
în conformitate cu finalităţile educaţionale vizate.

Astfel elevul intră în sfera cunoaşterii şi experienţei umane,a ştiinţei, literaturii etc.şi îşi dezvoltă prin
exerciţiu capacităţile cognitive, creativitatea, învaţă să se comporte pentru a se integra cu uşurinţă în
societate,pentru a se realiza din punct de vedere profesional.Educaţia formală cuprinde astfel obiective
pedagogice specifice dezvoltării personalităţii elevului atât în plan intelectual, cît şi moral, estetic, fizic,
tehnologic.
Sorin Cristea este de părere că metodologia şi conţinutul educaţiei formale valorifică următoarele
coordonate funcţionale:
-Proiectare pedagigică organizată pe planuri, programe, manualecursuri, suporturi,
-parcurgerea unei programeşi asigurarea succesuluiunui număr cât mai mare de elevi,
-învăţarea şcolară sistematică coordonată de personal didactic specializat,
-evaluarea pe criterii socio-pedagogice riguroase-note, calificative, aprecieri.
Acest început de mileniu a marcat un punct de turnură în evoluţia conceptelor de educaţie formală şi non-
formală, aflate din ce în ce mai frecvent în centrul discursului educaţional internaţional.

În plan european ,iniţiativa promovării activităţii educative şcolare şi extraşcolare aparţine Consiliului
Europei prin Comitetul de Ministri care şi-a concretizat demersurile în recomandările adresate  în acest domeniu
statelor membre.
Recomandarea din 30 aprilie 2003, menţionează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului
echivalent al activităţilor educative  şcolare si extraşcolare  cu cel al educaţiei formale din perspectiva
contribuţiei egale  la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării sociale.

Accentul trebuie pus pe:
 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învatare permanentă;
 necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială  a educaţiei

obligatorii;.
 importanţa activităţii educative  şcolare şi extraşcolare  pentru dezvoltarea sistemelor relaţionale de

cunoaştere a abilităţilor si comportamentelor;
 oportunitatea oferită de  activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale /

echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal  şi reducerea
inegalităţii si excluziunii sociale;

 stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate,toleranţă
,pace,respectarea drepturilor omului;

 utilizarea potenţialului  activităţii educative  şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de
integrare socială şi participarea  activă a tinerilor în comunitate;

 promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor
calităţilor procesului educaţional;

 asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea  şi recunoaşterea valorică a
programelor educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării;

 recunoaşterea activităţii educative  şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor
naţionale şi europene în acest domeniu.
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi

aplicabilitatea cunoştintelor , abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ.
Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi

stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor  omului şi al
asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se , astfel, o simbioză  lucrativă între  componenta cognitivă şi
cea comportamentală.
Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale   capabil   să  contribuie  la
îmbunătăţirea  climatului  democratic european.Termenul de nonformal are o încarcatura psihosociologică,fără
a avea vreo legătură cu termenul de neformativ sau needucativ după cum spune T. Cozma.Educaţia
nonformală se află în raport de complementaritatecu cea formal, prin conţinut, modalităţi şi forme de realizare.
Ea se caracterizează prin varietate, flexibilitate, personalizarea conţinuturilor şi a tehnicilor de lucru, caracter
opţional sau facultativ.
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Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea personalităţii copilului

Patrichi Ana Raluca
Şcoala Gimnazială „Miron Costin”-Bacău

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori
–”Descoperirea copilului”)

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de
schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe formativ.

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane,
iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. Astfel, fără a nega importanţa
educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine
stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Educaţia extracurrriculară urmarește identificarea și cultivarea
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea
comportamentului creativ în diferite domenii. Încă de mici, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în
contact direct cu obiectele și fenomenele din natură.

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, copii 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 scolii 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, facilitarea integrării
în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Ele 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.

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – constituie un mijloc de a
intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa
obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale,
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei
şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează
activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimulează și orientează
copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.

Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre frumusețile țării, la
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaște
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit și au creat opere de artă. Ele ajută la dezvoltarea
intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Îl reconfortează pe copil, îi
prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific.

În urma plimbărilor, a excursiilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate și sensibilitate
imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj , iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în
activităţile practice, în jocurile de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li
se spune în legatură cu mediul , fiind dispuşi să acţioneze în acest sens .

Prin vizionarea spectacolelor copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de
activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că
ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la
afectivitatea copilului. Aceste activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass media şi ne
referim la televizor , calculator și internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor noştri
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în nişte persoane incapabile de a se controla comportamental , emoţional şi mai presus de toate slabi dezvoltaţi
intelectual.

Serbările și festivitătile - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Importanța acestor
activități constă în dezvoltarea artistică a elevului precum și în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej.

Concursurile școlare - sunt o metoda extrașcolară de a stârni interesul elevului pentru diferite arii
curriculare având, în același timp, o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor, facându -le
cunoscute toate posibilitățile pe care aceștia le au. Daca ele sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor stimula
spiritul de inițiativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun
sfârșit exercițiile și va asimila mult mai usor toate cunoștințele.

Alte activități - pot fi alese de catre copii. De obicei acestea sunt alese ca un hobby personal, sau chiar
cu scopul de a-și aprofunda cunostințele într-un domeniu anume. Din păcate, în România, aria aceasta nu este
foarte dezvoltată, cu toate acestea exista anumite locuri unde elevii se pot înscrie (de exemplu "Palatul
Copiilor").

Elevii  trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup,
toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi
posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie creativ.

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor,
abilităţilor, competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară, datorită caracterului lor
interdisciplinar. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea
creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului,
conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor, toleranţa, comunicarea
interculturală,etc.

Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le
comunicăm elevului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice
copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea de cunoastere,
să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri
durabile.

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc
bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă
spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Realizarea acestui
obiectiv depinde în primul rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de
abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi .

Activitățile extracurriculare contribuie la dezvoltarea personalității copilului în măsura în care :
-valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor;
-organizează într-o manieră plăcută și relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea

procesului de învățământ ;
-formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;
-copiii au teren liber pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă;
-participarea este liber consimțită, necodiționată, constituind un suport puternic pentru o activitate

susținută;
-au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup;
-sunt caracterizate de optimism și umor;
-creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților;
-urmaresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ;

- contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este

garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, lăsându-le și lor
posibilitatea să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
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Dezvoltarea abilităţilor creative la şcolarii mici prin utilizarea opţionalului
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Expresii Mesaj

Exerciţiul problemei Proverbe despre muncă

Perju Mihaela-Loredana
Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău

Trecerea într-un nou mileniu şi încercarea omului de a depăşi noile frontiere ale cunoaşterii conduce la
abordări creative pe toate planurile ştiinţelor educative şi a artelor şi la o reinventare a ceea ce există.

Am considerat că este necesar, ca prin utilizarea unui opţional să valorificăm aptitudinile creatoare ale
elevilor şi să oferim acestora cunoştinţe variate din domeniul artelor şi comunicării. Pentru aceasta, este necesar
ca dascălul să cunoască conceptul de creativitate, modul de manifestare, factorii care influenţează creativitatea,
iar elevii să fie implicaţi în activităţi care să stimuleze dezvoltarea acestei capacităţi. Salturile transdisciplinare
determină elevul să apeleze la cunoştinţele acumulate şi la experienţa personală, pentru a găsi soluţii proprii şi
chiar inovatoare la temele propuse.

În prezent există sute de definiţii ale creativităţii. Mihaela Roco (2004) susţine că a fi creativ înseamnă
a vedea acelaşi lucru ca toată lumea, dar a te gândi la ceva diferit, a crea ceva nou, original şi adecvat realităţii.
H. Jaoui (1975) consideră creativitatea ca ,,un proces de asociere şi de combinare, în ansambluri noi, a unor
elemente preexistente.” Pentru Al. Roşca (1981, p. 16) creativitatea este ,,aptitudinea sau capacitatea de a
produce ceva nou şi de valoare”, iar pentru alţii ea este un proces prin care se realizează un produs. Margaret A.
Boden (1992) consideră că, în general, creativitatea constă în ,,realizarea de combinaţii noi, originale, de idei
vechi” şi că aceste combinaţii ar trebui să aibă o anumită valoare. Michel şi Bernardette Fustier (1998)
menţionează că, de obicei, creativitatea implică: adaptare, libertate interioară, evoluţie, construcţie, imaginaţie,
originalitate, talent, distanţare faţă de lucrurile existente. Alţi autori includ în creativitate capacitatea de a
imagina răspunsuri la probleme, de a elabora soluţii inedite şi originale (E. Limbos, 1988). În concluzie,
creativitatea este un ansamblu de capacităţi cu ajutorul cărora o persoană produce produse noi şi originale. J.P.
Guilford (1967) a susţinut că toţi oamenii au această trăsătură general umană de creativitate şi că ei pot fi
distribuiţi, la diferite niveluri, pe o scală continuă a creativităţii.

Sternberg (1985), un titan în studiul inteligenţei şi creativităţii, a conceput un model teoretic cu privire
la creativitate în cadrul căruia aduce în discuţie 6 elemente cheie:abilităţile intelectuale; volumul de cunoştinţe/
informaţii;  stilul de gândire;  personalitatea; motivaţia; mediul.

Abilităţile intelectuale (analitice, sintetice şi practice), necesare creativităţii se pot învăţa şi dezvolta,
lucru bine de ştiut pentru cei interesaţi de educaţie şi autoeducaţie. Stilurile de gândire pot constitui factor
limitativ sau potenţator în dezvoltarea abilităţilor creative. Acestea sunt cele care ne conturează personalitatea şi
ne canalizează paşii în tot ceea ce întreprindem.

Anumite trăsături de personalitate sunt specifice oamenilor creativi, cum sunt: disponibilitatea de a
depăşi obstacolele; de a-ţi asuma riscuri; de a tolera nesiguranţa şi disconfortul; de a reuşi în ciuda tuturor
dificultăţilor.

Motivaţia intrinsecă şi mediul suportiv sunt componente care susţin şi dezvoltă actul creaţiei.
A dezvolta creativitatea elevilor nu este o întreprindere uşoară, dar poate fi plăcută şi ne poate aduce

satisfacţii profunde. În ceea ce-l priveşte pe profesor desigur că presupune mai mult timp alocat planificării şi
evaluării rezultatelor învăţării, presupune încrederea şi curajul de a improviza şi devia de la plan, de a fructifica
oportunităţi neaşteptate de învăţare. Înseamnă tolerarea incertitudinii şi asumarea riscului că demersul adoptat
nu a dat rezultatele scontate. Probabil va însemna să gândim ca şi Thomas Edison care spunea : “Nu am eşuat.
Am găsit 10,000 soluţii care nu funcţionează”. Înseamnă totodată disponibilitatea de a experimenta şi a învăţa
din experienţă, încredere în sine şi în disciplina pe care o predăm. Adică, înseamnă să fim un foarte bun model!

Conţinutul opţionalului „Junior creativ”  vine în sprijinul celor enunţate mai sus şi permite legături
între citire, scriere creativă, arte şi joc, astfel încât elevii să păşească într-o lume a fanteziei şi creativităţii, a
bucuriei de a descoperi că viitorul lor se poate construi îmbinând lectura suplimentară cu muzica de calitate şi
culori cu măiestrie alese.

Suportul de curs este structurat pe unităţi de învăţare cu tematică atractivă şi oferă elevilor posibilitatea
de a deprinde cunoştinţe noi pe baza unor metode moderne de învăţare. Activităţile de proiect propuse şi
probele de lucru vor constitui şi mijloace de evaluare şi autoevaluare, astfel încât învăţarea să fie o plăcere şi
copiii să devină subiecţi ai propriei lor formări într-o societate aflată într-o continuă schimbare.

Pentru exemplificare, am ales prezentarea unei lecţii în care se realizează legături între literatură,
matematică, sculptură, muzică şi aplicaţii practice, pentru a se însuşi cunoştinţe despre forma ovală şi doime.

Se citeşte un fragment din textul „Atelier în pădure” de Peter Neagoe, se vizitează virtual atelierul lui
Brâncuşi (albume de artă / PPT-uri / accesând informaţii on-line). Se decodează textul, se rezolvă exerciţiul
probleme de matematică întâlnite în text (într-un organizator grafic de formă ovală).
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Pe imaginile date (Domnişoara Pogany,  pietre semipreţioase de formă ovală, vitralii, ouă încondeiate,
Discobolul), se conturează cu o culoare ovalele identificate pentru a se face trecerea spre scrierea doimii pe
portativ. În legătură cu tactarea doimilor se învaţă Cântecul de leagăn de J. Brahms.

Transferul cunoştinţelor se poate realiza prin confecţionarea jucăriilor muzicale din capsulele ovale de
la Oul Kinder, beţişoare, etc.

Astfel, lecţiile devin atractive, elevii pun întrebări, fac legături între idei şi realizează asociaţii
neobişnuite. Sarcinile de lucru îi determină să privească lucrurile din mai multe puncte de vedere, se joacă cu
ideile, încearcă ceva diferit, abordări proaspete, sunt deschişi la noi idei, îşi schimbă ideile pentru a obţine ceva
nou, reflectă critic asupra ideilor, acţiunilor, rezultatelor, analizează progresele, ştiu să critice constructiv şi să
facă observaţii pertinente, nu se tem de greşeli, îşi asumă riscul de a greşi şi învaţă din ele.

În concluzie, dacă predarea cunoştinţelor este pusă în slujba dezvoltării creativităţii, elevul va fi pus în
situaţia de a formula întrebări mai mult decât răspunsuri, va inventa, se va accentua individualitatea şi
excelenţa. Dezvoltarea creativităţii elevilor înseamnă să le oferim prilejuri de a acţiona creativ, să-i încurajăm în
aceste demersuri şi să recompensăm gândirea şi acţiunea creativă.

Avantajele și dezavantajele educației formale și nonformale

Petraru Emilia
Școala Gimnazială  “Liviu Rebreanu”, Comănești, jud. Bacău

Educația formală vine din  “latinescul formalis, care înseamnă formă, figură, model, organizat legal,
formal”. (Bontaș, 1998) Se referă la „ansamblul acțiunilor educative sistematice și organizate, elaborate și
desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ specializate-școală, universitate, etc.(Stan,2001). Alții o
consideră un punct de referință, care are în centru copilul, subiect al educației și instituției.

Elevii sunt introduși treptat în problemele cunoașterii, iar folosirea tehnicilor culturale le va permite să
aibă o „autonomie educativă”. Pregătirea se va face treptat, în mod conștient, de către un corp de specialiști,
anume pregătiți. Transmiterea informațiilor trebuie să permită dezvoltarea unor abilități și deprinderi necesare
integrării fiecărei persoane în societate.

Există și puncte slabe ale educației formale: monotonia, rutina, plictiseala, tendința spre pasivitate a
elevilor, puține activități interdisciplinare și legături cu experiența de viață, obligativitatea parcurgerii programei
școlare. Evaluarea este de tip sumativ, cu unele consecințe negative.

Educația nonformală vine din „latinescul nonformalis,  care înseamnă fără norme, în afara  formelor
organizate în mod oficial pentru un anumit gen de activitate”. (Bontaș, 1998) Acțiunile educative sunt pregătite
bine și instituționalizate, dar se vor desfășura în afara sistemului de învățământ. Activitățile au o mai mare
flexibilitate și se pot adapta mai ușor posibilităților și intereselor elevilor. Au un caracter opțional, permițând
dorința de a participa sau nu.

Există multe tipuri de activități educative nonformale:
-activități indirecte în sprijinul instruirii elevilor:
*cercul metodic;
*formarea continuă a cadrelor didactice;
*confecționarea materialului didactic;
*amenajarea unor laboratoare;
*folosirea mijloacelor informatice de predare.
-activități directe cu elevii:
*meditația;
*cercurile pematerii;
*antrenamentul;
*implicarea civică;
*voluntariatul.
-formarea competențelor de organizare și autoorganizare:
*atribuirea de sarcini;
*organizarea clasei.
-activități unidisciplinare:
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*excursia de studii;
*concursul școlar.
-activități interdisciplinare:
*serbarea școlară;
*expoziția.
Este foarte important să se identifice nevoile educaționale ale grupului, să se precizeze programul,

locul, persoanele care participă.
Pentru elevi este necesar să se desfășoare activități extraclasă/ extradidactice (cercuri pe discipline,

interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive, artistice, concursuri școlare, olimpiade, competiții) și
activități de educație și instruire extrașcolare, denumite parașcolare (perfecționare, reciclare, formare civică sau
profesională) și perișcolare (excursii, vizite la muzeu, vizionarea unei piese de teatru, unui film, participarea în
cadrul unor cluburi, etc.).

Educatorul nonformal trebuie să aibă entuziasm și flexibilitare, să se adapteze rapid la unele stiluri de
conducere a acăiunilor, în funcție de cerințele celor care trebuie educați.

Obiectivele și cerințele pot să difere în funcție de vârsta, sexul, interesul participanților (activități
sportive, cercuri). Astfel de activități nu sunt stresante, nu necesită o evaluare riguroasă și se pune, uneori,
accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor.

În cadrul școlii, trebuie să se pună accent pe statutul activităților educative școlare și extrașcolare, ca
dimensiune a procesului de învățare permanentă, pe stimularea implicării elevilor în promovarea valorilor și
principiilor etice: dreptate, toleranță, pace, respectarea drepturilor omului.

Activitățile educative școlare și extrașcolare permit transferul și aplicabilitatea cunoștințelor,
abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ.

Activitățile educatice nonformale au „avantajul” că necesită un spațiu instructiv-educativ mai flexibil,
facilitează munca în echipă, se selectează mai bine informațiile și se realizează interdisciplinaritatea.

Dezavantajele ar fi absența unor demersuri evaluative siste matice, cultivarea derizoriului și vehicularea
unor culturi desuete.

Bibliografie:
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Educaţia formală şi nonformală în preşcolaritate

Petrea Doina
Grădiniţa „Sf.Maria”, Nicolae Bălcescu, Bacău

Motto: „ Să nu-i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi,această lume nu va mai exista cand ei vor fi mari şi
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”.
Maria Montessori-,,Descoperirea copilului’’

Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea copilului în
sistemul de învăţământ obligatoriu (6 ani), prin formarea capacităţii de a învăţa. Investiţia în educaţia timpurie
este cea mai rentabilă investiţie în educaţie, după cum arată un studiu elaborat de R. Cuhna , unul dintre
laureaţii Premiului Nobel în economie. Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu.
Deprinderile şi cunoştinţele dobândite devreme favorizează dezvoltarea altora ulterior, iar deficienţele de
cunoştinţe şi deprinderi produc în timp deficienţe mai mari, oportunităţi de învăţare ratate sau slab valorificate.
Educaţia copilului începe de la naştere.Grădiniţa, ca serviciu de educaţie formală asigură mediul care garantează
siguranţa şi sănătatea copiilor şi care, ţinând cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltării copilului,
implică atât familia cât şi comunitatea în procesul de învăţare.Curriculumul pentru învăţământul preşcolar
prezintă o abordare sistemică, în vederea asigurării:
● continuităţii în interiorul aceluiaşi ciclu curricular;
● interdependenţei dintre disciplinele şcolare (clasele I-II) şi tipurile de activităţi de

învăţare din învăţământul preşcolar;
● deschiderii spre module de instruire opţionale.

Structural, prezentul curriculum aduce în atenţia cadrelor didactice următoarele componente: finalităţile,
conţinuturile, timpul de instruire şi sugestii privind strategiile de instruire şi de evaluare pe cele două niveluri de
vârstă (3-5 ani şi 5-6/7 ani). Finalităţile urmărite prin curriculum pentru educaţia timpurie combină dezvoltarea
socială a copilului cu cea cognitivă, şi se bazează pe:
● recunoaşterea copilăriei ca etapă fundamentală în formarea individului, cu accente

proprii şi specifice;
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● recunoaşterea copilului ca individ cu nevoi proprii de dezvoltare şi nu ca un adult în
miniatură;

● recunoaşterea copilului ca agent al propriei dezvoltări.
Valorile fundamentare promovate de curriculum pentru educaţia timpurie vizează:
● drepturile fundamentale ale copilului (dreptul la viaţă şi sănătate, dreptul la familie,

dreptul la educaţie, etc.)
● dezvoltarea integrată a copilului;
● incluziunea, ca proces se promovare a diversităţii şi toleranţei;
● non-discriminarea şi excluderea inechităţii sociale, culturale, economice şi de gen (asigurarea de şanse egale
tuturor copiilor. Indiferent de gen, etnie, religie printr-o abordare educaţională echilibrată).

În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de prelucrat,pentru a
utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată.Această cerinţă se impune cu atât mai mult în domeniul
educaţiei,unde se modelează ,,materialul’’ uman, care are o multitudine diversă de variante comportamentale ce
cu greu pot fi prevăzute,unele fiind chiar imprevizibile. Necesităţile curente ale activităţii instruciv-educative
impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine personalitatea fiinţei umane pe care o prelucăm,pentru a găsi
mijloacele şi strategiile  cele mai eficiente.Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa
educaţiei se impune şi pentru depistarea cât  mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea
educării şi instruirii lor.

Cunoaşterea potenţelor individuale ale copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi ,mult mai largi,mai
bogaţi şi mai diverşi,pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare preconcepute.

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre
patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane,
iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat.

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia
extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în
formarea personalităţii tinerilor. În grădiniţa 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 socioafectiv, 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.

După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de
procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală
a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-formală, care se realizează fie în
sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ.

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific,
tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii
locale. Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a copiilor
dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe gradiniţe . Aceste activităţi le oferă
destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi
recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi iau forme foarte variate.
- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa;
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;
- excursii;
- plimbări în parc;
- vizită la diferite muzee.

Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi
iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-
au născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti.

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările pot lua
forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii
participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de ţinută estetică, distracţie,
satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens:
-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an.
- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Sf. Nicolae, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24
Ianuarie, Carnaval;

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind la
dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.
La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în afara ei sub forma
jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată particularităţilor de vârstă şi
individuale ale copilului.
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Trebuinţa de a  se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm grădiniţa cu
viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu uităm că
una din trebuinţele principale ale copilului este jocul.

Există câteva lucruri de remarcat: în primul rând, jocul fortifică un copil din punct de vedere fizic, îi
imprimă gustul performanţelor precum şi mijloacele de a le realiza. În al doilea rând, jocul creează deprinderi
pentru lucrul în echipă, pentru sincronizarea acţiunilor proprii cu ale altora, în vederea atingerii unui scop
comun. În al treilea rând, jocul provoacă o stare de bună dispoziţie, de voie bună, oferindu-i copilului
posibilitatea de a uita pentru un timp de toate celelalte şi de a se distra, dându-i parcă mai multă poftă de viaţă.
În orice tip de activitate extraşcolară, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un muzeu,
un loc istoric, o excursie de mică sau mare anvergură este necesar să antrenăm trei factori implicaţi în actul
educaţional:
preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup;
familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea activităţilor;
grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice, realizarea unităţii dintre
cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse.

Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi
dăruire, la astfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate.

În concluzie putem spune că 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 copii ,asigurând astfel o atmosferă relaxantă
care să permită stimularea creativă a copiilor.
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Activitatea extracurriculară – poartă deschisă spre cultura europeană

Ileana Pică
Maria Botezatu

Şcoala Gimnazială „George Enescu” , Moineşti, jud. Bacău

Într-o lume plină de tentaţii încercăm să ierarhizăm priorităţile, să le selectăm şi  să credem că vom
reuşi să construim un program care să ofere  vieţii sens şi semnificaţie.    .

Principiul educaţiei  este centrat pe valori: respect, non – discriminare, egalitate, solidaritate, toleranţă,
adevăr, libertate, integritate, demnitate, onoare, onestitate originalitate, dragoste, încredere. În acest context,
valorile asigură cadrul în care normele sociale sunt stabilite şi explicate. Ele stau la baza formării atitudinilor, a
procesului de luare a deciziei şi influenţează puternic comportamentul. Este importantă identificarea valorilor
elevilor, profesorilor, adulţilor în vederea găsirii unui numitor comun al valorilor reprezentative  care să
producă schimbări pozitive la nivelul eficientizării sistemului educaţional . Şcoala nu a rămas insensibilă
la procesul  de erodare a  sentimentului românesc al fiinţei, la tentaţiile fără limită ale  lumii moderne  şi a
încercat mereu stoparea lor prin diferite mijloace. Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei se poate realiza
prin
valorificarea potenţialului elevilor , încurajarea şi dezvoltarea creativităţii lor prin activităţi educative şi
extracurriculare în scopul formării lor ca cetăţeni europeni proactivi.

Redimensionarea şcolii  ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa publică
este posibilă  prin promovarea unor politici de compatibilizare între starea de fapt şi standardele de atins.
Programele vizează introducerea dimensiunii europene în sistemele de învăţământ ale ţărilor UE şi mai departe,
crearea unei adevărate zone a educaţiei.

La nivelul Uniunii Europene s-au realizat progrese în realizarea efectivă a unui spaţiu european extins
al educaţiei. Ridicând la rang de principiu respectarea identităţii naţionale, politica educaţională promovată la
nivel european plasează întreaga dezvoltare a sistemelor educaţionale şi de formare profesională în perspectiva
cerinţelor societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere. Europa a intrat în mod indiscutabil în era cunoaşterii, cu
tot ceea ce implică aceasta pentru viaţa culturală, economică şi socială. Modelele învăţării şi cele ale vieţii se
schimbă rapid. Acest fapt presupune adaptarea individului la schimbare şi, în egală măsură, schimbarea
modalităţilor de acţiune prestabilite.
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Programele educaţionale europene înglobează toate iniţiativele UE în materie de educaţie şi formare .
Programul european Comenius se adresează cu precădere învăţământului preuniversitar căutând să implice cât
mai mulţi elevi şi profesori în activităţi educaţionale de cooperare. De asemenea urmăreşte dezvoltarea
cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor, se
realizează dimensiunea  europeană a educaţiei  şi promovarea multiculturalismului.
Programul Comenius se deruleazǎ de mai mulţi ani, dar a cǎpǎtat  o nouǎ formǎ din 2007 şi este prima
componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii LLL şi se adresează instituţiilor de învaţământ
preuniversitar.

In acest sens experienţa acumulată în ultimii ani prin participarea şcolii noastre la un proiect
multilateral Comenius a oferit elevilor şi cadrelor didactice  oportunităţi multiple de valorificare  a  potenţialul
intelectual , a  aptitudinilor, ne-a dezvoltat spiritul de competiţie, ne-a stimulat imaginaţia, creativitatea şi
iniţiativa.

Punctul de plecare în proiectul “NIC- A network of intercultural communication “ ( proiect derulat cu
şcoli din Italia, Austria şi Portugalia) a fost reflectarea şi conştientizarea fiecărei culturi în parte, precum şi
variatele ei aspecte: sisteme sociale, valori, tradiţii şi rădăcini geo-istorice. Acest lucru s-a realizat prin contacte
şi schimburi între ţările participante, prin cunoaşterea şi compararea diferitelor realităţi culturale, similitudini şi
diferenţe. Prin compararea cu alte standarde culturale şi prin schimbul de experienţe, elevii noştri  au învăţat să
aprecieze şi să respecte alte idei, culturi şi moduri de gândire.

Conştiinţa interculturală şi cetăţenia europeană au fost cele două  teme principale pe care s-a bazat
proiectul. Totul a fost realizat fără prejudecăţi şi stereotipuri, cu cel mai mare respect pentru diferenţe .

Astfel, elevii au învăţat  importanţa aprecierii standardelor culturale şi respectul ideilor  celorlalţi
parteneri. Fiecare activitate a condus la o conştiinţă interculturală şi a stabilit o reţea a comunicării interculturale
între parteneri. Compararea  culturilor ţărilor implicate în proiect a condus la  găsirea similitudinilor şi
diferenţelor  depăşindu-se  prejudecăţile şi stereotipurile . Au fost conştientizate  drepturile omului şi conceptul
de toleraţă şi, folosind diverse metode, s-a ajuns  la descoperirea unei comunităţi largi care a interacţionat într-o
mai bună măsură pentru  construirea  unei  identităţi europene.
Rezultatele aşteptate au demonstrat sustenabilitatea  proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu
privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii .

Calitatea educaţiei este dată de o transformare inovatoare, căutându- se în permanenţă o diversificare a
funcţiilor şcolii în scopul dezvoltării acesteia ca centru de resursă pentru elevi şi părinţi, dar şi pentru ceilalţi
membri ai comunităţii. De altfel, raportându-ne  punctului  de vedere al Uniunii Europene, principala miză este
acordarea fiecărui   european  a unei educaţii la cel mai înalt nivel.

Educaţia influenţează şi modelează mediul social. Confruntarea educaţiei cu problematica lumii
contemporane a condus la constituirea unor tipuri de conţinuturi şi a impus găsirea altor forme de implicare a
elevului în cunoaşterea şi înţelegerea profundă a informaţiilor şi de utilizare pragmatică a acestora în diferite
ipostaze. Elevul trebuie să aibă motivaţii superioare pentru a-şi mobiliza eforturile spre obţinerea unor rezultate
bune, lucru realizabil prin formarea unui stil de autoinstruire, premisă a educaţiei permanente.

Asigurarea calităţii în educaţie este un demers dinamic ce presupune implicare şi      responsabilizare.
Se consideră că instruirea, formarea şi socializarea sunt trei niveluri  de realizare a educaţiei. Cu siguranţă
instruirea reprezintă nivelul iniţial. Educaţia omului trebuie să includă şi formarea .Aici intervin şcoala şi
educatorii. Socializarea  îl învaţă pe elev cum să se comporte conform normelor în vigoare, îl învaţă să înţeleagă
cultura. Educaţia nu se concepe în afara culturii. Şcoala este, după familie, principalul agent de socializare prin
care copiii primesc nu numai o educaţie academică, ci învaţă mult din propriul cod cultural care trebuie să fie
deschis şi altor culturi ,interacţionat într-o mai bună măsură pentru  construirea  unei  identităţi europene.

Împreună, copiii, profesorii şi părinţii pot face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în procesul
educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate.
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Excursia școlară - cunoaștere și socializare
Pintilie Maria
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Excursia școlară este o activitate extracurriculară care oferă posibilitatea de dobândire,
consolidare,verificare de cunoștințe interdisciplinare, precum și stabilirea de relații diverse care se pot stabili în
cadrul unui grup.

În funcție de momentul în care se desfășoară excursia față  de dobândirea/consolidarea de noi noțiuni,
există mai multe tipuri de excursii: excursii introductive (organizate cu scopul de a-i familiariza pe elevi cu
noile cunoștințe ce urmează a fi predate) ; excursii organizate în vederea comunicării de noi cunoștințe ( se
realizează în vederea însușirii de cunoștințe referitoare la un anumit subiect ) ; excursii de consolidare și de
fixare a cunoștințelor ( prezintă avantajul că elevii au acumulat multe informații, de aceea doresc să afle
informații suplimentare).

Oferind  posibilitatea observării directe a unor fenomene ale naturii , forme de relief, floră , faună,
elevii acumulează sau consolidează cunoștințe specifice disciplinei de geografie într-un mod atractiv.Copiii pot
identifica rolul omului și al acțiunilor sale asupra menținerii calității mediului înconjurător, ceea ce contribuie la
formarea educației ecologice.

Vizitele la muzeele, monumentele și locurile care au rămas drept mărturii ale istoriei contribuie la
dezvoltarea spiritului de observație, a memoriei vizuale și auditive iar în plan afectiv elevii dobândesc
sentimente de dragoste de patriotism și li se stimulează curiozitatea  pentru a citi literatură istorică.

Elevii pot cunoaște locurile unde s -au născut, au trăit și au creat opere de artă scr iitorii și
artiștii.Pătrunzând în casele memoriale ale creatorilor de artă, școlarii pot observa în mod direct obiecte
specifice unor timpuri din trecut, condițiile de viață ale acestor scriitori.Informațiile care le sunt prezentate pot
constitui un impuls pentru a afla mai multe informații despre viața scriitorilor și a lectura opere care aparțin
acestora.

Elevii pot fi solicitaţi să realizeze anumite sarcini.Astfel, după ce sunt împărțiți pe grupe  li se poate
cere ca să se informeze despre obiectivele turistice care urmează să fie vizitate și să prezinte informațiile
colegilor, îndeplinind astfel rolul de ghid.După ce și-au manifestat adeziunea de a face parte dintr-un grup, li se
cere să-și noteze în timpul excursiei informații, impresii pe următoarele domenii: istorie, geografie, literatură,
religie.

Prin micile programe artistice prezentate în timpul excursiei , elevii au posibilitatea afirmării
aptitudinilor.

Excursiile permit stabilirea de relații de prietenie între elevi, relații de cooperare, st imularea schimbului
de informații între elevi în ceea ce privește obiectivele turistice vizitate.
Se formează deprinderi de a comunica, de a asculta cu atenție un ghid, de a formula întrebări corespunzătoare
subiectului prezentat.

Se sesizează relațiile interpersonale cum ar fi : cele de atracție( simpatie ) ; de respingere (antipatie)
sau de indiferență.De asemenea se evidențiază copii preferați(populari) de majoritatea colegilor și copii
respinși(izolați) iar alții sunt priviți cu indiferență(câteodată acceptați , altă dată respinși).Copiii respinși(izolați)
formează un grup al lor și încep să socializeze sau la invitația copiilor preferați(populari) sunt integrați în grupul
acestora datorită unei preferințe, a unei curiozități sau discuții cu același sub iect.În general sunt apreciați în
cadrul colectivului cei care sunt altruiși, prietenoși, amabili și sunt respinși cei egoiști, îngâmfați, lăudăroși , cu
rezultate slabe la învățătură.

Cooperarea dintre elevi favorizează relațiile și schimburile dintre ei , stimulează înțelegerea și
acceptarea reciprocă.Au loc și relații de intercunoaștere – existând mai mult timp pentru cunoaștere reciprocă,
împărtășire de idei, gânduri, sentimente.

Comunicarea interpersonală- comunicarea dintre elevi și ghizi – ghizii le adresează întrebări pentru a le
trezi și menține curiozitatea pentru subiectul prezentat, iar elevii pentru a cere informații suplimentae în cazul în
care au o nelămurire.Ghizii realizează prezentările în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilo r.

Având un caracter atractiv, copiii participă cu entuziam la aceste activități, asimilează informații într-
un mod plăcut .Excursia rămâne  o experiență de neuitat.
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Formarea competenţelor de comunicare la şcolarii mici
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Competența reprezintă capacitatea unei persoane de a-și mobiliza toate resursele în scopul realizării
unei sarcini sau al rezolvării unor probleme. Pentru a fi competent, elevul trebuie să dispună de capacitatea de a
activa cunoștințele, deprinderile, atitudinile și valorile pentru realizarea sarcinilor de învățare.

Competențele de comunicare se află în interdependență cu celelalte competențe și determină profilul de
formare al elevului.

Disciplina Comunicare în limba română face parte din aria curriculară Limbă și comunicare și
implică formarea la copil a competențelor cheie care să-l ajute pe tot parucrsul vieții. Pentru a determina nivelul
de stăpânire al limbii române (ceea ce știe să facă elevul), sunt evaluate atât înțelegerea (ascultarea și citirea),
cât și vorbirea (implicarea în conversație) și scrierea.

La sfârșitul școlarității, elevul trebuie să dețină următoarele aptitudini și competențe lingvistice:
- ”capacitatea de a comunica în scris și verbal, de a înțelege și de a-i face pe alții să înțeleagă

diferite mesaje în situații variate;
- capacitatea de a citi și înțelege diferite texte, adoptând strategia potrivită scopului citirii

(informare, instruire, de plăcere) și diferitelor tipuri de text;
- capacitatea de a scrie texte pentru o varietate de scopuri; monitorizarea procesului de scriere, de

la ”draft” până la ”bun de tipar”;
- capacitatea de a distinge informația relevantă de cea nerelevantă;

- capacitatea de a-ți formula propriile argumente într-o manieră convingătoare și a lua în considerare
alte puncte de vedere exprimate atât verbal cât și în scris” (M. Manolescu et al, Suport de curs ”Organizarea
interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la școlarii mici”, 2012, p. 34/35).

La finalul ciclului achizițiilor fundamentale, în urma dezvoltării competențelor de comunicare, elevul
va avea următorul profil:

- va fi civilizat, comunicativ, sociabil;
- va transmite gânduri, sentimente, opinii într-o manieră în care să poată fi înțeles;
- va respecta regulile de comunicare eficientă;
- va utiliza în comunicare limbaje convenționale și neconvenționale;
- va descoperi lectura, utilizând mijloace diverse: cartea, iPad-ul, eBook-ul etc.
Învățătorul are sarcina de a-i determina pe elevi să înțeleagă faptul că o caracteristică a ființei umane

este comunicarea, adică transmiterea unor informații din partea unei persoane către o altă persoană sau grup de
persoane.

Relațiile de comunicare pot fi:
- de la emițător la receptor (între două persoane);
- de la emițător la receptor și invers (rolurile se schimbă pe parcursul comunicării);
- de la emițător la mai mulți receptori;
- de la doi emițători la unul sau mai mulți ascultători;
- discuție între mai multe persoane, fiecare putând fi emițător și receptor, creându-se o situație

de comunicare dialogată.
Elevii învață că actul de comunicare se realizează în împrejurări diferite (în famile, la școală, în parc),

precum și atunci când persoanele nu se află față în față.
Mijloacele de comunicare sunt cuvintele și nu numai: gesturile, mimica.
Regulile unei comunicări eficiente sunt:
- alternarea rolurilor (de emițător și receptor);
- dozarea replicilor, astfel încât dialogul să nu se transforme în monolog;
- adecvarea modalităților gramaticale și lexicale la contextul comunicării;
- adaptarea comunicării la interlocutor.
Copiii vor învăța care sunt componentele actului de comunicare: verbale (cuvintele), nonverbale

(gesturile, mimica, mișcările corpului), paralingvistice (tonul vocii, râsul). Toate aceste elemente îi pot furniza
profesorului informații suplimentare despre stările interioare ale elevului.

Sarcina învățătorului este și de a-i educa pe copii să emită mesaje coerente, dar și să le asculte. Elevii
trebuie să înțeleagă faptul că desfășurarea în bune condiții a relației de comunicare dovedește respect reciproc.

Elevii au dificultăți de a comunica ceva în legătură cu un obiect, o activitate, din cauza necultivării
capacității lor de comunicare. Învățătorul are datoria de a crea condiții pentru comunicarea monologată prin
utilizarea unui plan, utilizat temporar, care, ulterior, va fi interiorizat și dezvoltat. Astfel, elevii vor învăța să
selecteze elementele semnificative, pe care le vor reprezenta prin cuvintele adecvate.

Formarea capacității elevilor de a recepta mesaje orale (comportamentul de ascu ltător) presupune
aplicarea unor metode diverse și asigurarea conținuturilor adecvate.

Educarea câmpului vizual al elevilor este coroborată cu educarea câmpului auditiv (spațiul în care
stimulii auditivi pot fi percepuți ca sunete). Exercițiile de pronunțare a unor cuvinte, silabe, sunete, în diferite
frecvențe contribuie la dezvoltarea câmpului auditiv al elevului. Tonul învățătorului trebuie să fie moderat
pentru a nu obosi copiii, aceștia ajungând în caz contrar la starea de a nu mai fi sensibili la voc i.
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O metodă utilizată pentru dezvoltarea capacității de comunicare a elevilor este jocul de rol, variantă a
dramatizării. Acesta presupune, din partea participanților, interpretarea unor roluri (să se comporte ca o altă
persoană), în scopul analizării și rezolvării unor situații-problemă, cu implicare în sfera morală. Scenele
prezentate vor fi extrase din universul apropiat elevilor.

La vârsta școlară mică, practicarea jocului de rol presupune parcurgerea unor etape, și anume:
1. Pregătirea pentru prezentarea situației-problemă (prin întrebări de genul: Ce s-a întâmplat? Când s-a

întâmplat? De ce s-a întîmplat?);
2. Prezentarea situației, coerent, povestită sau prin intermediul mijloacelor audio-video;
3. Identificareaa problemei, pe bază de întrebări (Care este problema cu care s-a confruntat persoana

respectivă? Credeți că aceasta este problema?);
4. Rezolvarea inițială a problemei (Ce credeți că ar trebui să facă în această situație persoana? Oferiți

soluții.);
5. Interpretarea unui rol (copilul care a oferit soluția acceptată de cei mai mulți elevi este invitat să

interpreteze rolul persoanei aflate în situația respectivă. El își alege partenerii de joc, cu care discută
ceea ce vor face. Elevii ascultători vor urmări cu atenție, pentru a putea comenta pe baza celor
prezentate);

6. Discutarea soluției și a consecințelor ei (atât ”actorii” cât și ”spectatorii” discută modul în carea a fost
rezolvată problema, precum și consecințele acesteia);

7. Căutarea alternativei (elevii sunt invitați să găsească și alte modalități de acț iune a persoanei implicate
în situația respectivă);

8. Explorarea alternativelor prin ”interpretarea unuii rol” și prin discuții (interpretarea suplimentară de
roluri și discuții asupra acestor alternative);

9. Luarea deciziei (sunt reamintite soluțiile propuse inițial, comparate, după care eset luată decizia, pe
baza selectării celor mai bune alternative de rezolvare a problemei).
Pentru a organiza jocul de rol, învățătorul trebuie să respecte câteva cerințe: să aleagă probleme

adecvate vârstei copiilor, să-i ajute, să interpreteze un rol, să permită exprimarea tuturor opiniilor, fie ele
pozitive sau negative.
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Rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor
Podoleanu Valerica

Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” Bacău

Într-o societate determinată istoric, sistemul de educaţie se materializează printr-o educaţie de tip
formal, nonformal sau informal, incluzând toate dimensiunile (intelectuale, morale, estetice, tehnologice, fizice)
implicate în cadrul acţiunilor educaţionale organizate.

În funcţie de gradul de organizare şi de oficializare al formelor educaţiei, putem delimita :
educaţia formală (oficială);
educaţia non-formală (extraşcolară);
educaţia informală (spontană);

Educaţia formală
Această formă de educaţie cuprinde totalitatea activităţilor şi a acţiunilor pedagogice desfăşurate şi

proiectate instituţional în cadrul sistemului de învăţământ în mod planificat şi organizat. Se realizează  în cadrul
unui proces de instruire realizat cu rigurozitate în timp şi spaţiu  şi proiectat în planuri, programe, manuale,
cursuri.

Educaţia nonformală
Această formă de educaţie a fost definită ca : „ orice activitate educaţională, intenţionată şi

sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoii individului şi
situaţiilor speciale, în scopul maximizării învăţării şi cunoaşterii şi minimalizării problemelor cu care se
confruntă acesta în sistemul formal ”( (Kleis 1973).

În ceea ce priveşte raportul conţinutului, al formelor de organizare şi de realizare, relaţia dintre
educaţia formală şi educaţia nonformală este de complementaritate.

Educaţia informală
Este forma educaţiei care se referă la acumulările zilnice care nu sunt planificate sau organizate şi care

conduc către o învăţare informală. Este procesul care se întinde pe toată durata vieţii, prin care individul
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dobândeşte informaţii, îşi formează priceperi şi deprinderi, îşi structurează convingerile şi atitudinile, se
dezvoltă prin intermediul experienţelor de viaţă.

Acest tip de educaţie nu îşi propune realizarea unor obiective pedagogice, însă prin influnţele sale
exercitate continuu poate avea efecte educative deosebite.
Activităţile extracurriculare sunt acele activităţi care se desfăşoară sub îndrumarea cadrului didactic, dar nu sunt
prevăzute în planul de învăţământ şi nici în programa şcolară. Ele au un rol complementar, urmărind lărgirea şi
aprofundarea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi
aptitudinilor elevilor, organizarea judicioasă şi atractivă a timpului liber a acestora.

Se desfăşoară într-un cadru informal şi vizează cultivarea unor valori, atitudini, norme, a unui stil de
viaţă civilizat. Permit elevilor să-şi maximizeze potenţialul intelectual, stimulând potenţialul creativ în diferite
domenii. Este esenţial rolul pe care îl are interesul şi talentul învăţătorului de a atrage micii şcolari în asemenea
activităţi, ce amplifică efectele formatoare ale procesului de învăţământ şi sporesc zestrea de cunoştinţe şi
abilităţi, în vederea reuşitei integrării sociale.

Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului. Organizate la nivelul clasei sau a şcolii,
ea urmăreşte lărgirea orizontului de cunoştinţe, familiarizarea elevilor cu frumuseţile naturale ale ţării noastre,
asigurarea unor ocazii de recreere şi destindere.
- Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, concerte stimulează si
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură.
Excursiile si taberele şcolare contribuie la imbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la
educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură, valori promovate şi de comunitatea
locală. Astfel de activităţi cu caracter educativ au fost promovate de şcoală cu sprijinul familiilor şi al
comunităţii.

Excursiile făcute pe jos sau drumeţiile, contribuie la călirea fizică a organismului şi la formarea unor
calităţi ca: îndemânarea, agilitatea, forţa. ”Fără cultură fizică nu se poate concepe o educaţie integrală, ea fiind o
disciplină care transformă fizicul în purtător de valori spirituale”. (I.Haţieganu)

Idealul educaţional constă în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii din perspectiva
exigenţelor culturale, axiologice, social-economice, ştiinţifice şi politice ale societăţii democratice pentru
asumarea unui ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării personale şi integrării sociale şi
profesionale într-o societate a cunoaşterii, în contextul valorilor europene şi general-umane.
Realizarea acestui ideal nu poate fi concepută fără o legătură strînsă între şcoală, familie, comunitate - surse
principale pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii umane , care stau la baza educaţiei permanente.

Excelent mijloc de realizare a activităţilor extracurriculare, turismul reprezintă un ansamblu de forme
de organizare a acelor acţiuni care constau din efectuarea unei deplasări pe jos sau cu orice mijloc de locomoţie
pe distanţe şi durate variabile, în grup sau individual, cu scopul de a cunoaşte frumuseţile naturii, anumite zone,
obiective de interes istoric, cultural, artistic, economic, social etc.

România are numeroase şi variate monumente istorice:  mănăstiri, palate,muzee,  locuri istorice, case
vechi însoţite de legende şi tradiţii, cetăţi, frumuseţi naturale ce reprezintă un bogat  potenţial turistic .
Cunoaşterea acestora, de către copii creează o intensă emotivitate spirituală, dar contribuie şi la lărgirea
orizontului de cunoştinţe.

În clasele I-IV, aceste activităţi cu caracter intuitiv, au ca obiectiv să îmbunătăţească cunoştinţele
elevilor cu percepţii senzoriale, pentru ca astfel ei să-şi formeze noţiuni cât mai clare asupra obiectelor şi
fenomenelor din natură.

Activităţile extracurriculare contribuie la formarea unor capacităţi intelectuale, a deprinderilor de
selectare, de ordonare, de interpretare şi de transfer a cunoştinţelor pe fondul unei trăiri afective unice.
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Cercul de ecologie-o formă a educaţiei nonformale

Popa Nicoleta-Anca
Școala „Alexandru cel Bun ” Bacău

Educația nonformală este un tip de activitate care se desfășoară de obicei  într -un
cadru instituționalizat, prin activităţi extradidactice opţionale sau facultative. Formele mai des întâlnite sunt:
cercuri pe discipline, interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive, artistice, concursuri școlare,
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olimpiade, competiții. Educatorului nonformal i se solicită mai multă flexibilitate și entuziasm, adaptabilitate și
rapiditate în adoptarea variatelor stiluri de conducere a activității, în funcție de nevoile și cerințele educatului.

Educaţia  ecologică constituie, încă de la cea mai fragedă vârstă,  un rezultat al schimbărilor pe toate
planurile, o consecință a impactului dintre tehnologie şi mediul natural, fapt ce  reclamă o nouă mentalitate
privind problematica mediului.

Încă din anul 1982, printr-un document UNESCO se  propunea, sub titulatura de Probleme mondiale în
şcoală, introducerea în şcoală, printre alte teme şi a unora ce aveau drept subiect probleme de mediu, de
alimentaţie, nutriţie şi subnutriţie.

Introducerea „noilor educaţii” în curriculum-ul şcolar este, în prezent, o necesitate, cu atât mai mult cu
cât asistăm la noi provocări în evoluţia socială (deteriorarea continuă a mediului, exploziile demografice,
agresiunea culturală provocată de mass-media etc.), toate acestea având un impact deosebit asupra formării
comportamentelor de bază ale copilului, viitorul cetăţean.

Această formă de educaţie ecologică în şcoală reprezintă o preocupare constantă în toate categoriile de
activităţi. Acest demers este de o importanţă majoră întrucât primele forme de organizare a cunoaşterii de către
copii a mediului înconjurător apar în învăţământul preprimar şi se continuă în clasele primare prin
reintroducerea obiectului Cunoaşterea Mediului începând cu clasa I.

Prin înființarea Cercului  de ecologie la nivelul școlii se urmărește  antrenarea tuturor copiilor dornici
de a participa la diferite acțiuni având drept scop sensibilizarea față de un mediu mai curat și mai sănătos.
Având drept spațiu de desfășurare un cabinet diferit de o sală de clasă, elevii se simt responsabili față de locația
pusă la dispoziție și se implică în dotarea sa, ornarea cu materiale sugestive pentru oricine i -ar călca pragul.
Dacă la început va fi timidă participarea, cu timpul numărul celor înscriși se poate  mări fiecare aducându-și
contribuția la buna desfășurare a activității .

Folosind diferite materiale – colaje cu  imagini decupate din diferite reviste, ziare- membrii cercului de
ecologie vor reuși să tragă un semnal de alarmă asupra poluării tot mai accentuate a naturii, ca urmare a
indiferenții sau nepăsării față de  natură.

Deși adultul ar trebui să reprezinte un model pentru noua generație, astăzi asistăm la o inversare a
rolurilor, copiii sunt modele pentru părinții lor care uită câteodată ce urmări au acțiunile lor , ,necugetate ” făcute
din diferite motive.

În cadrul cercului de ecologie sunt urmărite următoarele obiectivele :
– să descifreze „alfabetul” în materie de mediu;
– să conștientizeze raportul individ-mediu (George Văideanu sublinia că „omul se integrează în mediu

– acest ansamblu extrem de complicat –, iar viaţa lui e condiţionată de viitorul mediului”);
– să dezvolte respectui faţă de mediu şi a responsabilităţii față de propriile acțiuni;
– brainstorming asupra  problemelor de mediu;
– să întărească  încrederea în  capacitatea fiecăruia  de a lua decizii etc.
Printre situaţiile de învăţare funcţională a cunoştinţelor referitoare la mediu,

V. de Landsheere enumera: observaţiile de teren, constituirea de dosare plecând de la observaţiile directe şi de
la analiza presei sau a documentelor tehnice, difuzarea informaţiilor primite  şi analizate prin diverse mijloace –
jurnal şcolar, corespondenţă interşcolară etc. –, discuţii de grup cu sau fără participarea unor persoane – resurse
sau experţi, studii de caz, jocuri de rol, exerciţii de simulare etc.

Din această perspectivă „Cercul de ecologie” înființat la nivelul clasei sau chiar al școlii urmărește
formarea acelui spirit civic de a proteja natura sub forme multiple și de a sancționa orice formă de „poluare ” a
mediului înconjurător.

Actul educațional modern impune înlocuirea caracterului enciclopedist al procesului educativ cu unul
activ care să implice atât activitate mentală, cât şi activitate fizică, dezvoltând capacităţi şi competenţe necesare
pe parcursul întregii vieţi: să observe şi analizeze, să interpreteze, să compare, să selecteze, apoi să
generalizeze, să comunice, să  coopereze,să  iniţieze şi să finalizeze un proiect.

Elevul direct implicat în acțiuni de ecologizare a mediului va fi antrenat atât în activităţile de
observare, cât şi de manipulare şi experimentare, avându-se în vedere faptul că învaţă mult mai temeinic atunci
când lucrează practic şi când forma de activitate părăsește  spaţiul școlar. Nu trebuie neglijat faptul că o învăţare
eficientă presupune feed-back, care-i oferă copilului nu numai măsura realizării unei sarcini, cât, mai ales,
valoarea (calitatea) pe care o are activitatea desfăşurată.

Ecusoanele cu numele copilului şi inscripţia „Micul ecologist” sau „Prietenul naturii”, pe care copiii le
poartă cu deosebită mândrie sunt de foarte mare impact, popularizând acţiunile pe care le desfăşoară.

Cadrul didactic, apelând la spiritul său creativ, poate găsi subiecte potrivite pentru toate obiectele de
învăţământ, cum ar fi: Pădurea – prietena omului, Apa – sursă a vieţii, Un om – un pom etc .

Dintre  temele care se pot regăsi pe agenda Cercului de ecologie pot fi enunțate:
1. Excursia cu tema„ Să respirăm un aer mai curat”

 observarea mediului cu aspectele pozitive / negative întâlnite şi realizarea unor fişe;
 studii de caz (sublinierea cauzelor şi măsurilor de remediere ale unor probleme de mediu);
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 înregistrarea în scris, foto sau video a unor aspecte care vor fi valorificate ulterior în timpul activităţilor
din clasă.
2. „ Pot și eu să ajut deși sunt mic…”

 activităţi de igienizare a zonei, plantare de pomi, flori şi îngrijirea acestora pe toată durata de vegetaţie;
 sensibilizarea colegilor şi a oamenilor mari prin realizarea şi plasarea unor afişe, postere sugestive privind

degradarea mediului.
3. Expoziţii cu lucrări plastice/ Vizionări de casete / filme

 expoziţii permanente sau periodice cu lucrări plastice, mulaje, machete, fotografii prezentând mediul
curat / mediul poluat.
4. Concurs de creaţii literare – semestrial sau măcar cu ocazia Zilei Pământului sau a Zilei

Internaţionale a Mediului Înconjurător pot fi prezentate, într-o sesiune festivă, cele mai reuşite compuneri,
povestioare, sloganuri, postere realizate de-a lungul anului şcolar şi premierea celor mai valoroase.

5. „Colţul viu al clasei” chiar din clasa I cu plante şi vieţuitoare mici, îngrijite de copii.
Nu trebuie scăpat din vedere faptul că în întreaga lume, pe data de 22 aprilie

se sărbătoreşte Ziua Pământului iar pe 5 iunie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Mediului Înconjurător şi cu
aceste ocazii, copiii pot fi antrenaţi în desfăşurarea unor activităţi atractive.

La final ,în loc de concluzii…
Viaţa pe Pământ depinde de noi, oamenii, şi de acţiunile noastre. Cadrelor didactice le revine misiunea

dificilă de a forma oameni responsabili şi conştienţi de pericolele care le ameninţă viaţa. Încercând să sădim în
sufletele copiilor încă din primii ani de şcoală dragostea pentru natură, pentru tot ceea ce ne oferă ea, nu facem
decât să înfrumuseţăm viaţa şi să o prelungim cât mai mult.
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Educarea capacităţii de autoevaluare a elevilor

Elena Popica
Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza – Bacău

Evaluarea reprezintă parte integrantă a procesului de predare – învăţare şi este deosebit de complexă.
Evaluarea este o componentă esenţială a procesului didactic. Ea reprezintă un proces continuu , formal sau
informaţional , de apreciere a calităţii , a importanţei sau a utilităţii activităţii de predare – învăţare .

Se impune o diversificare a tehnicilor şi instrumentelor de evaluare. Se folosesc atât metodele
tradiţionale : probe orale , scrise şi practice , cât şi metode alternative : observarea sistematică a elevului în
timpul rezolvării sarcinii , investigaţia , proiectul , portofoliul , autoevaluarea .

Autoevaluarea reprezintă capacitatea umană care reflectă atitudinea individului faţă de posibilităţile şi
rezultatele sale . Autoevaluarea se înscrie în mod obligatoriu ca un moment al învăţării . Nu se poate concepe
activitate de instruire şi educare în care să nu fie implicate elemente fundamentale de autoevaluare .

Alături de celelalte metode alternative , autoevaluarea îi ajută pe elevi :
- să-şi formeze şi să-şi dezvolte capacitatea de autocunoaştere ;
- să compare nivelul performanţelor obţinute cu cele cerute ;
- să-şi organizeze un program propriu de învăţare ;
- să-şi valorizeze atitudini şi comportamente .

Autoevaluarea este metoda prin care elevii îşi apreciază, verifică, analizează critic şi evaluează
propriile cunoştinţe, capacităţi, competenţe, atitudini, aptitudini. Contribuie la dezvoltarea încrederii în sine a
elevilor şi la dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare.

Elevului , aflat în situaţia de învăţare , evaluarea îi oferă posibilitatea să-şi cunoască nivelul
performanţelor obţinute în raport cu cele aşteptate de şcoală şi eforturile ce sunt necesare pentru a ajunge la
rezultate în concordanţă cu obiectivele programei . În felul acesta elevul este asociat demersului didactic , el se
va transforma din obiect  al educaţiei în subiect  al educaţiei şi se va implica în propria sa formare , lucru
benefic pentru dezvoltarea personalităţii sale . Elevii au nevoie să se autocunoască , fapt ce are mari implicaţii
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în plan motivaţional şi atitudinal . Autoevaluarea îi sprijină pe elevi în efortul de corectare din mers a erorilor
, dezvoltându-le capacităţi de autoapreciere şi ajutându-i să înregistreze progresul individual .

Pentru ca activitatea de autoevaluare să aibă randamentul dorit trebuie ca educatorul să-i prezinte
elevului standardele şi obiectivele de evaluare , să formuleze clar aşteptările , să fie obiectiv şi consecvent şi să-l
încurajeze pe elev să-şi pună întrebările de tip autoreflexiv . Datoria educatorului este de a-i învăţa pe elevi să se
autoaprecieze corect , obiectiv. Autoevaluarea poate fi extinsă de la autoaprecierea verbală până la autonotare ,
mai mult sau mai puţin supravegheată de educator .

Autoevaluarea este scopul final al evaluării . Ea permite elevilor să se autoaprecieze . Elevul este
pregătit din punct de vedere al dezvoltării pentru a reflecta asupra propriei evoluţii într-un anumit domeniu .

Academicianul Vasile Pavelcu spune că aprecierea făcută de profesor  şi interiorizată prin explicaţii
acoperitoare de către elev devine autoapreciere . Importanţa acesteia creşte prin efectele asupra (…) efortului
elevului . Nota profesorului are funcţia de control , iar controlul admis şi interiorizat de elev devine autocontrol
 .

Formarea capacităţii de autoevaluare a rezultatelor obţinute este un obiectiv important al activităţii
şcolare . În acelaşi timp , capacitatea de autoapreciere devine un mijloc de formare a elevilor . Se impune , deci ,
o preocupare deosebită a educatorului de a-l învăţa pe elev să se autoaprecieze .

Iată câteva posibilităţi :
- Autocorectarea sau corectarea reciprocă . Este un prim exerciţiu pe calea dobândirii autonomiei în

evaluare . Elevul este solicitat să-şi depisteze operativ unele erori , scăderi în momentul realizării unor
sarcini de învăţare . În acelaşi timp , se pot edita momente de corectare a lucrărilor colegilor . Depistarea
lacunelor proprii sau pe cele ale colegilor constituie un prim pas pe drumul conştientizării competenţelor
în mod independent ;

- Notarea reciprocă . Elevii sunt puşi în situaţia de a-şi nota colegii , prin reciprocitate , fie la lucrările
scrise , fie la ascultările orale . Aceste exerciţii nu trebuie să se concretizeze neapărat în notare efectivă ;

- Autonotarea controlată . În cadrul unei verificări , elevul este solicitat să-şi acorde o notă , care este apoi
negociată  cu profesorul sau cu colegii săi . Cadrul didactic are datoria să argumenteze şi să-şi
evidenţieze corectitudinea sau incorectitudinea aprecierilor formulate .

Practica autocorectării temelor sau a sarcinilor de lucru individual , precum şi autoevaluările ,
corectarea şi evaluarea în grupuri mici , îi ajută pe elevi să devină mai responsabili de calitatea muncii lor şi mai
autonomi .

Elevii vor învăţa mai întâi să se autoaprecieze , adică să-şi verifice singuri rezultatele , să-şi caute
singuri greşelile , să şi le corecteze . Unele teme efectuate acasă , sau activităţi de muncă independentă din clasă
se vor corecta individual , de către fiecare elev , cu creion colorat , în timp ce un alt coleg va rezolva la tablă
exerciţiile respective , sau va citi rezultatele corecte . Unele teste pot fi corectate de câtre elevi , profesorul
dându-le punctajul pentru fiecare punct şi subpunct din test şi făcându-se rezolvarea corectă la tablă . Elevii
trebuie provocaţi să compare autoaprecierile cu aprecierile colegilor şi ale profesorului. Alternarea evaluării cu
autoevaluarea în mod repetat şi continuu duce la conştientizarea elevilor despre adevăratul lor potenţial
intelectual şi aptitudinal.

Folosind frecvent această metodă , încă din clasa a V-a , prezentând baremele de notare ale testelor ,
argumentând întotdeauna criteriile de acordare ale notelor , prezentând clar obiectivele urmărite , lăsând elevii
să-şi evalueze singuri lucrarea , am avut surpriza să constat că majoritatea elevilor şi-au apreciat cu mare
fidelitate media obţinută la examenul de capacitate .

Autoevaluarea îi dă elevului încredere în forţele proprii , alungă teama faţă de obiectul matematică , îl
mobilizează pe viitor , îi dezvoltă ambiţia  , dorinţa de autodepăşire .
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Experienţe formale şi nonformale în colaborarea cu partenerii educaţionali

Elena Puiu
Grădiniţa cu program normal Asău, jud. Bacău

Motto: “ Vreme trece, vreme vine, /Toate-s vechi şi nouă toate;/Ce e nou şi ce e bine/ Tu te-ntreabă şi socoate…”
( Mihai Eminescu – Glossa)
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Strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată de Ministerul Educaţiei
Naționale porneşte de la premiza că abordarea educaţională complementară formal - non-formal asigură plus
valoarea sistemului educaţional. Astfel, se valorifică rolul definitoriu pe care educaţia îl exercită în pregătirea
tuturor copiilor de a deveni cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodată
la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Strategia urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie absolut necesară în contextul unor
schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii, a societăţii
multiculturale şi a globalizării. Educaţia de bună calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin
abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite
specialităţi, parteneri educaţionali,pornind de la părinţi, societate civilă, media şi comunitate.

Introducerea colaborării între părinţi şi educatori specializaţi, comunicarea periodică şi permanentă între
aceştia, ca şi cooperarea în anumire momente, sunt cerute chiar de eficienţa învăţământului. Aceasta presupune
o comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul
copilului. Experienţa dovedeşte că o atmosferă destinsă între agenţii educaţionali este facilitatoare învăţării. De
asemenea, existenţa unor reguli comune, cunoscute şi fixate împreună, uşurează mult efortul învăţării. Dacă
părinţii participă la programul educativ iniţiat de unitatea școlară,ei vor fi mai buni educatori pentru ceilalţi
copii ai lor. Studiile au demonstrat că părinţii generalizează implicarea lor şi la ceilalţi copii ai familiei. Astfel,
dacă ne ocupăm de un copil, acesta se va dezvolta. Dacă ajutăm părinţii, dezvoltăm întreaga familie. La copiii
cu vârste între 3 – 6/7 ani este foarte important ca familia şi educatorul să comunice liber şi deschis despre copii
şi activităţile lor.

Există o mare varietate a activităţilor care se pot desfăşura cu părinţii. Eu vă propun această modalitate de
comunicare prin cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional.

La analiza relaţiilor stabilite cu părinţii este bine să se ţină seama de ce fel de informaţii necesită aceştia, de
oferta activităţilor, de graficul întâlnirilor şi de următorii parametri:

părinţii nu formează un grup omogen;
părinţii sunt o resursă importantă pentru cunoaşterea copilului şi pentru sprijinirea programului
educativ;
părinţii oferă şi solicită informaţii;
de multe ori, părnţii nu îşi identifică problemele sau nu au încredere să solicite sprijinul în
rezolvarea lor.

Ajutând părinţii să fie mai implicaţi în dezvoltarea copiilor lor, mai târziu aceştia devin mai obiectivi şi
stimulativi, iar educatorul poate întări interacţiunile şi relaţiile dintre părinţi şi copii, îşi poate asigura un sprijin
în propia lui activitate şi poate uşura rezolvarea diferitelor probleme didactice şi extradidactice.

Aplicarea metodelor interactive şi de grup în relaţiile cu părinţii poate fi un prim pas către o educaţie
deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. A face acest pas înseamnă o colaborare cu familia
altfel. Am aplicat această strategie în anul şcolar 2010 – 2011 in cadrul parteneriatului educațional cu familia și
școala.
Scopul proiectului

evaluarea activităţii din anul şcolar trecut din  perspectiva părinţilor ca beneficiari indirecţi
colectarea ideilor, aşteptărilor pentru anul şcolar urmator.

Obiectivele proiectului:
să analizeze rezultatele obţinute prin prisma experienţei personale, cât şi a copiilor;
să asocieze cele mai reprezentative simboluri aprecierilor;
să descrie corespondenţa dintre simbol şi idei;
să compare blazonul realizat cu cel al copiilor, înţelegând prin aceasta o modalitate de cunoaştere a
copiilor;
să respecte părerile celorlalţi, acceptând motivaţiile acestora

Metode interactive: blazonul
Modalitate  de organizare
Părinţii au fost grupaţi iniţial în trei echipe:

I. Părinţi care analizează activitatea din anul şcolar trecut
II. Părinţi care gândesc activitatea pentru anul şcolar în curs.
III. Părinţii nou veniţi în colectiv, care exprimă ce aşteptări au vizavi de activitatea viitoare

Mod de desfăşurare:

Blazonul (stema) sub formă de fluture, este
compartimentat aşa încât:

A) Dacă îl secţionăm pe orizontală obţinem:
- aripile de sus reprezintă trecutul (anul şcolar

trecut)
- cele de jos reprezintă viitorul (anul şcolar în curs

B)   Dacă îl secţionăm pe verticală obţinem:
aripile din stânga –ce ne place (latura emoţională)
aripile din dreapta –ce trebuie (latura cognitivă)
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Părinţii din fiecare grup discută, selectează informaţiile relevante, apoi asociază fiecăreia
modalitatea de simbolizare cât mai sugestivă.

Pe măsură ce grupurile finalizează etapa de selectare a materialului simbolic şi de autoevaluare a
informaţiei, se trece la completarea blazonului. În timp ce grupul respectiv desenează pe blazon imaginile,
celelalte grupuri îi urmăresc în vederea formulării unei opinii proprii despre compartimentul supus discuţiei.

Grupurile reunite se consultă asupra culorii pentru fiecare compartiment al blazonului.
Rezultate aşteptate:

Blazonul va reprezenta la final:
rezultatele obţinute în anul şcolar anterior

proiecţia pe anul în curs

Etape :

Se constituie trei grupuri  de lucru, (cele enumerate mai sus), apoi fiecare grup se divide în două.
Părinții iși aleg un anumit compartiment din cele sugerate.
Părinţii îşi aleg un anumit compartiment pentru aspectele sugerate:

Ce le-a plăcut din ceea ce s-a
realizat–pe aripa stânga-sus.

Ilustrează ce au învăţat prin
colaborarea cu grădiniţa –pe  aripa
dreapta-sus,

Ce le-ar face plăcere să mai realizăm
–pe aripa stânga-jos,

Ce consideră că trebuie să ştie –pe
aripa dreapta-jos;

Ce aşteptări au de la grupă –
trunchiul fluturaşului.

Prin completarea blazonului am
reuşit să cunosc mai bine familiile copiilor,
aşteptările lor în raport cu activitatea
desfăşurată de copii în cadrul grădiniţei.

Această strategie a oferit un schimb
de opinii între părinţi şi educatoare, pe de
o parte şi părinţi – părinţi, pe de altă parte
şi acolo unde este cazul, la luarea unor
decizii.

Modul în care interrelaţionează cei
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La sfârşitul anului şcolar ( iunie 2011 ), Am evaluat ce am realizat din ce ne-am propus.Fotografiile cu
aspecte din activităţile desfașurate in gradinița, au fost o parte dintre dovezile că preşcolarii au muncit şi s-au
pregătit pentru activitatea de viitor şcolar,pentru viața socială in general.

Iată ,in cele din urmă, câteva sugestii practice pentru determinarea unei comunicări interpersonale
eficiente :

încercaţi să cunoaşteţi părinţii, ceea ce îi interesează, munca lor, familia lor;
întâmpinaţi întotdeauna părinţii cu blândeţe, ca să se simtă bine veniţi;
încercaţi să folosiţi sugestiile pe care părinţii le-ar putea da; atunci când ei simt că ideile le sunt luate în
serios, aproape sigur se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a unitătii școlare;
gândiţi-vă la părţile bune ale copilului şi amintiţi părinţilor acele lucruri pe care el le-a făcut bine;
ţineţi lecţii deschise pentru părinţi şi, în general, daţi-le voie să asiste la anumite activităţi;
implicaţi părinţii la acele activităţi la care vă pot ajuta;
programarea şedinţelor cu părinţii şi a întâlnirilor periodice să fie un moment de colaborare şi relaxare.

În acest context, copiii, profesorii şi părinţii pot face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în
procesul educativ, un mediu bazat pe încredere,comunicare, respect şi flexibilitate.Desi această strategie rămîne
cantonată în vechile modele pedagogice ea este importantă măcar prin intenţia de a ridica standardele calitative
ale educaţiei formale şi nonformale prin complementarizarea lor.

Pe scurt am putea spune că educaţia formală tinde să devină tot mai puţin“formală”, adică mai flexibilă, mai
adaptată nevoilor şi motivaţiilor specifice educabililor, în timp ce educaţia non-formală tinde să devină tot mai
“formală”.

Vă salut și vă doresc succes!

Bibliografie:
*** - Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008
Breben, Silvia; Gongea , Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela – Metode interactive de grup – ghid metodic-,
Editura Arves, 2007
*** - Cunoaşterea copilului preşcolar, Colecţia Cathedra, 1992
Vrăjmaş, Ecaterina – Educaţia copilului preşcolar, Editura Pro Humanitate, 1999
Glava, Adina; Glava, Cătălin – Introducere în pedagogia preşcolară, Editura Dacia Educaţional, 2002

În grădiniţă, toate activităţile ce se
desfăşoară împreună cu copiii reprezintă
experienţe de învăţare pentru fiecare in
parte. Blazonul completat de „fluturaşi”
mi-a oferit un tablou al preferinţelor
copiilor faţă de activităţile desfăşurate în
anul şcolar trecut şi prognoza
activităţilor viitoare.

Am obţinut informaţii despre
dorinţele, ideile, interesele şi nevoia de
cunoaştere a copiilor .



350

Formal şi nonformal în activitatea didactică

Purice Liliana
Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Oneşti

Dacă pornim de la etimologicul cuvântului, termenul ,,educaţie” poate fi dedus din latinescul ,,educo-
educare”, ce se traduce prin a alimenta, a îngriji, a creşte (plante sau animale), dar se poate traduce şi prin
,,educe-educere”, ce înseamnă a duce, a conduce, a scoate.

Ioan Hrisostom afirma că ,,a educa înseamnă a cultiva curăţenia sufletească şi buna cuviinţă a copiilor
şi tinerilor, a-l creşte pe copil moral şi în evlavie, a avea grijă de sufletul lui, a-i modela inteligenţa, a forma un
atlet pentru Hristos; pe scurt, a te îngriji de mântuirea sufletului lui. Educaţia este asemenea unei arte: artă mai
mare decât aceasta nu există, pentru că, dacă toate artele aduc un folos pentru lumea de aici, arta educaţiei se
săvârşeşte în vederea accederii la lumea viitoare”. De asemenea, filozoful german Immanuel Kant spunea că
,,Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizare a omului, iar scopul educaţiei este de
a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil”.

Ţinând cont că individul învaţă de-a lungul întregii vieţi, învăţământul apare, în raport cu această
educaţie permanentă, doar ca o etapă. Dată fiind necesitatea fiinţei umane de a se autoinstrui şi autoeduca
continuu, educaţia se poate obiecta în trei ipostaze: formală, nonformală şi informală.

Încă din 1974, Coombs şi Ahmed, ce echivalau educaţia cu învăţarea, au identificat aceste tipuri de
educaţie, definindu-le astfel:

- educaţie informală: ,,procesul ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană dobândeşte
cunoştinţe, îndemânări, aptitudini şi înţelegere din experienţele zilnice”;

- educaţie nonformală: ,,orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara
sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare subgrupelor specifice populaţiei (atât adulţi, cât şi
copii);

- educaţie formală: ,,educaţie instituţionalizată, structurată în mod ierarhic, gradată cronologic
şi condusă de la centru; prin tradiţie, ea a constituit centrul de interes al politicii şcolare”.

Totalitatea influenţelor intenţionate şi sistematice, elaborate în cadrul şcolii, al universităţii, în vederea
formării personalităţii umane, se referă la educaţia formală. Aceasta presupune obiective clar formulate,
introducerea elevilor în marele univers al cunoaşterii şi operarea cu tehnici culturale care le va asigura o anume
autonomie educativă. Pregătirea este asigurată de specialişti care concep şi conduc procesul de educaţie:
personalul didactic. Aceştia realizează corelaţiile formării elevilor în perspectiva finalităţilor educaţiei.

Termenul ,,nonformal” desemnează o realitate educaţională mai puţin formalizată sau neformalizată,
dar totdeauna cu efecte formative (Teodor Cozma). Această formă de educaţie a existat dintotdeauna, putând fi
o cale de ajutor pentru cei care au şanse mai mici de a accede la o şcolarizare normală: săraci, izolaţi, locuitori
din zonele retrase, analfabeţi, etc.

Educaţia nonformală prezintă unele însuşiri proprii, precum: o mare varietate, flexibilitate, diferenţiere
pe planul conţinuturilor şi al tehnicilor de lucru, caracter opţional sau facultativ.

Ioan Bontaş semnalează ca forme relativ libere, spontane, de educaţie permanentă (nonformală):
educaţia prin intermediul diverselor activităţi culturale, ştiinţifice etc., desfăşurate în cercuri, cluburi, cenacluri,
cămine culturale, case de cultură, şcoli populare etc.; educaţia realizată prin vizite, excursii, drumeţii, expoziţii,
muzee etc.

Toate aceste forme care se realizează fie în strânsă legătură cu procesul de învăţământ, fie concomitent,
presupun îndrumare şi măiestrie din partea cadrelor didactice, cooperare, muncă independentă, care va duce în
final la autoeducaţie, autocontrol şi autoreglaj educaţional.

Prin intermediul şcolii asigurăm elevilor noştri educaţia permanentă de care au nevoie, realizată în mod
organizat şi sistematic, dar şi formele educaţiei spontane, care au ,,strânse legături cu pedagogia timpului liber”.

Pentru a fi o dimensiune permanentă a omului, educaţia trebuie să aibă un caracter global, să îmbine
armonios cele două tipuri de educaţie: formală şi nonformală.

În acest scop, voi exemplica folosind una dintre activităţile organizate cu elevii.
În vremuri tulburi pentru recunoştinţa umană, când egoismul îndeamnă mai degrabă la satisfacerea

propriilor necesităţi şi nicidecum la apropierea către cel aflat în nevoie, asociaţia „SCUT VERDE” se
împotriveşte cu succes destinului de pată neagră într-un stol de raţe albe, desfăşurând diverse programe de
binefacere reciprocă.

Înfiinţată în anul 2003, pe meleagurile aflate la confluenţa a patru râuri cu profunde rezonanţe istorice:
Oituz – Trotuş – Caşin – Tazlău, organizaţia îşi defineşte obiectul activităţii prin însăşi denumirea sa:
,,Societatea Civilă Umanitară Telurică pentru Viitorul Ecologic Românesc, Democratic şi Etică”. Asociaţia a
luat fiinţă din dorinţa de a crea un scut protector în care să poată trăi efemeridele „verzi” şi dacă se poate, să
scoată la iveală „cei şapte ani ecologişti de-acasă”, ai fiecăruia dintre noi. Ideea este de a dărui Pământului o
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faţă mai apropiată de aspectul său originar, aşa sum oamenii au nevoie mereu de haine noi şi curate. Printre
proiectele sale, organizaţia încearcă încă din anul 2004 să facă pace în lumea ecologistă mondială, unind cele
două aniversări ale „Zilei Pământului”- 21 martie şi „Zilei Pământului în fiecare zi”- 22 aprilie într-un singur
eveniment: Festivalul Internaţional ,,Ziua Pământului”. Între numeroasele activităţi ale acestui festival se află şi
„Acasă la biserică”.

Zilnic, aproximativ 100 de copii şi bătrâni iau masa la biserica „Sfântul Nicolae” din Oneşti datorită
ajutorului oferit de biserică, autorităţi locale şi localnici milostivi. Astfel, viaţa unor neocrotiţi ai sorţii devine
mai blândă şi mai caldă, nevoile şi lipsurile zilnice făcându-se uitate cel puţin pe perioada servirii mesei. La
acţiune au aderat, pe perioada festivalului, multe licee şi şcoli. Cadrele didactice au prezentat scopul şi
obiectivele asociaţiei, iar sute de elevi şi părinţi au răspuns imediat chemării.

Ca membru al acestei asociaţii încă de la fondarea ei, am prezentat în cadrul şedinţei cu părinţii, la
clasa a IV-a pe care o conduc, dorinţa de a dovedi că suntem oameni şi că putem să fim alături de cei mai puţin
ocrotiţi. Omenia şi respectul reciproc servite la fiecare şedinţă cu părinţii au condus spre un rezultat uimitor: nu
a fost acţiune pentru care să solicit ajutor şi să nu-l obţin. Acest lucru mi-a demonstrat că pedagogia poate servi
intereselor nobile atunci când este aplicată cu pricepere şi entuziasm şi când face apel la sentimente, chiar şi
dosite undeva în ungherele sufletului omului comun.

În urma apelului lansat concret pentru participarea la această acţiune, un grup de părinţi şi elevi au
dăruit din puţinul lor cartofi, ceapă, pâine, dulciuri şi multe alte alimente necesare preparării unei mese în zi de
sărbătoare.

La bucătărie, împreună cu mamele, elevii au tăiat legumele şi au pregătit masa. Pofta tuturor a fost şi
mai mare când mirosul plăcut al mâncării le-a invadat simţurile. Nerăbdarea le făcea inimile să bată tot mai
puternic cu fiecare clipă a apropierii momentului culminant. Micii samariteni au aşezat vesela pe masă,
şerveţelele şi coşurile cu pâine şi fructe, şi când totul a fost gata, au început să sosească primii copii, dar şi
bătrânii.

Copiii au servit mâncarea, ajutaţi fiind de la bucătărie de mame. Atmosfera a fost caracterizată, aşa
cum era şi normal, de bună-dispoziţie, zâmbetele de pe chipurile elevilor şi ale părinţilor transmiţându-se,
filtrate de aburul ciorbei fierbinţi, pe chipurile necăjite ale invitaţilor. Ziua sfântă de sărbătoare a adus în acest
lăcaş aproape 100 de persoane a căror bucurie a fost cu atât mai mare cu cât au văzut că erau serviţi chiar de
copii. Parcă bunătatea îşi găsise refugiu în sufletele micuţilor şi, încălzită până la fierbere, se desprindea de ei şi,
prin canale invizibile, intra în sufletele bătute de soartă ale celor mai puţin favorizaţi.

Atunci când sala a rămas goală şi totul a fost curăţat şi lăsat în ordine pentru a doua zi, am plecat cu
toţii mulţumiţi şi cu gândul că am dăruit şi altora din cele adunate de noi. Satisfacţia sufletească era atât de mare
încât fiecăruia dintre noi i se putea citi în privire o lumină pe care doar fapta bună o produce. Pentru câteva
clipe, fiind adunaţi cu toţii, se lăsase liniştea, ne uitam unii la alţii neştiind ce să ne spunem, tăcerea fiind mai
grăitoare decât orice cuvânt. Eram mulţumiţi de ceea ce făcuserăm şi ne-am propus ca, după terminarea
festivalului, să revenim şi să dăruim iarăşi bucurie celor sărmani, cărora nimeni nu le întinde o mână de ajutor.
Ne gândeam chiar la posibilitatea de a realiza permanentizarea acestei acţiuni, singura problemă care ni s-a ivit
în legarea planurilor fiind lipsa fondurilor financiare, aşa cum era de aşteptat.

În ,,Proverbe” (cap.20, versetul 6) se spune: „Mare şi cinstit lucru este omul milostiv”. Într-adevăr, în
zilele noastre se pare că foarte puţini ne mai aducem aminte de cei cărora soarta le-a fost mai puţin norocoasă.
Trăim vremuri în care oamenii îşi fac griji pentru pisica sau câinele care sforăie pe canapeaua pufoasă din
sufragerie pe când în faţa celor dezavantajaţi îşi întorc dezgustaţi privirea. E adevărat că ologul sau nespălatul
de la colţul străzii, cerşetorul din tramvai sau copilul cu faţa pictată de murdărie nu ne oferă nici o alinare, şi
parcă nici nu zâmbesc la fel, dar conştiinţa se măsoară în raport cu orice fiinţă care ne înconjoară. Acest lucru ar
trebui să ne îndemne să trecem la fapte, pentru ca acţiunile iniţiate de asociaţia „SCUT VERDE” să nu rămână
izolate ca nişte picături de cerneală într-un ocean. Pentru a colora universul în care trăim şi a-l aduce la starea pe
care şi-a imaginat-o Dumnezeu în zilele Facerii, este imperativă intervenţia colectivă şi legând suflet de suflet
să ne adunăm în jurul mesei creştine.
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Miturile şi damnarea-premize ale literaturii
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Racheru Tincuţa
Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”Moineşti

”Nu-i cer iertare lui Dumnezeu. Nu cer iertare
nimănui. Mă iert eu însămi ... Sper că există un

iad şi pentru cei buni.’’ (Lavinia)

Preocupaţi în miturile lor de soarta lumii prin extrapolarea propriei soarte individuale, oamenii, din cele mai
vechi timpuri, au conceput o mitofolosofie escatologică, dictată de un fenomen greu explicabil afectiv, numit
moarte. Fie că este vocea divinităţii, porunca divină (Orestia, Eschil), fie că este inconştientul sau
subconştientul tulburat transformat în fatalitate interioară (Din jale se întrupează Electra, O’Neill şi Muştele,
Sartre), destinul produce mitul, apropiindu-l pe individ de hazard. Arc în timp, Antichitate – epoca modernă,
mitul Atrizilor, a familiei damnate, stabileşte un raport între ins şi mediul său natural şi social, punând accent pe
limitarea liberului arbitru care duce la constrângerea individului în scheme şi reguli. Definirea mitului este una
imprecisă deoarece „mitul este o realitate culturală extrem de complexă care poate fi abordata şi interpretată în
perspective multiple şi complementare.”. Indiferent cum se încearcă a se defini, mitul rămâne baza, esenţa şi
substanţa pentru scrieri mitologice şi pentru scrierile literare moderne. Frumuseţea nu se dezvăluie decât
dragostei, iar mitul şi destinul nu fac decât ca descoperirea dragostei să înlănţuie fenomene care duc la gelozia
zeilor. Când oamenii au devenit conştienţi de frumuseţea lumii lor, zeii au încercat să-i oprească să viseze sau
să-i arunce în temniţe de libertate unde, nu evadarea era curajul, ci asumarea carcerei. Prins în propriile lui
claustrări,  individul şi-a oferit bucuria cuprinderii cu mintea a lucrurilor interzise. Devenit literatură, mitul îşi
păstrează substanţa originii, el reflectând structuri ale psihicului uman. Mitul surprinde experienţa umană sub
aspectul ei arhetipal, reprezintă liantul între literatură şi laturi ale colectivităţii. Purificat de orice contingenţă,
omul îşi stabileşte traiectoria fiinţialităţii pe axa lui „a face” (a trăi) şi „a fi” (moartea ca dovadă a existentei).
Mitul Atrizilor are un caracter prestabilit şi imuabil al destinului general şi al destinului individual, stabilit în
categoria mitului etno-religios ceea ce înseamnă că mitul este un integrator social oferind un model general şi
coerent al realităţii; pe de altă parte mitul oferă o explicaţie privind o stare de lucru actuală, adică existenţa unui
anumit fapt, fenomen.”
Constituirea tragediei reprezintă una dintre cele mai valoroase contribuţii aduse de geniul grec în literatura
universală. Aristotel spune ca tragedia s-a născut din ditiramb, din cântecul liric cântat în cinstea lui Dionysos
de un cor ciclic dansând în jurul unui altar al zeului.

Din opera lui Eschil au rămas patru tragedii, fiecare fiind o parte dintr-o trilogie (Rugătoarele, Cei 7
contra Tebei, Prometeu înlănţuit şi Perşii) şi o trilogie completă, singura transmisă de antichitate – Orestia.
Orestia este  alături de poemele homerice cea mai mare operă poetică a antichităţii greceşti. Încrederea în
individualitatea umană, responsabilitate pe care şi-o asumă omul stăpân pe voinţa sa, respingerea normelor etice
nedrepte ale trecutului şi întronarea unei noi morale, individuale şi sociale, sunt principalele idei care stau la
temelia Orestiei şi baza operelor moderne ale lui Sartre şi O’Neil. În teatrul lui Eschil totul apare în dimensiuni
monumentale: şi semnificaţia înaltă a temelor, şi situaţiile tragice, şi pasiunile puternice, şi atmosfera generală
tragediei în care se mai percep ecouri ale străvechilor credinţe, sau ale unor fapte dintr-un trecut îndepărtat.
Vechiul şi sumbrul trecut al Destinului implacabil este dărâmat de Eschil, creând, în literatură, un nou tip uman:
tipul omului care îndrăzneşte să lupte împotriva anumitor credinţe şi idei religioase, tinzând cu hotărâre să îşi
însuşească o conştiinţă şi o voinţă libere pentru că se recunoaşte responsabil de actele sale. Dacă orice îşi este
permis din moment ce Dumnezeu nu există sau a murit înseamnă că ai toată responsabilitatea judecăţilor sale.
Dacă în Orestia eroul este absolvit de vină, în perioada modernă, în operele lui Sartre şi O’Neil, personajele
suferă metafizic de hotărârile primare pe care nu le mai pot gestiona. În final lupta care se dădea odinioară cu
zeii acum „se dă cu el însuşi, cu trecutul său, cu încercarea de a-i aparţine.” Prima tragedie a ciclului,
Agamemnon (Agamemnon aparţine unui neam orgolios, violent şi blestemat, cel al Atrizilor, în care tentaţia
crimei se transmite ca o trăsătură ereditară de-a lungul mai multor generaţii) începe cu vestea căderii Troiei, în
depărtare, se aprind focurile biruinţei, iar Straja, care, de mulţi ani aşteaptă „semnul luminator din zare” se
bucură şi aleargă să comunice stăpânei sale, Clitemnestra, evenimentul. Corul, alcătuit din bătrâni sfetnici ai
Argosului, intră într-o lungă tăcere, apoi, amintind blestemul care apasă asupra neamului Atrid, dă glas relelor
sale presimşiri. Agamemnon, unul dintre puţinii ahei care au scăpat de furia valurilor, soseşte, împreună cu
Cassandra, fiica regelui Priam care avea darul profeţiei. Regele este invitat (după discursul Clitemnestrei) să
intre în palat. În faţă i se aşterne un covor rou, primire demnă de un zeu care este interzisă unui nemuritor.
Regele păşeşte, conştient de capcana întinsă, irosindu-şi astfel ultima şansă pe care a avut-o de a scăpa de soarta
sa. La greşelile existente deja în familia atrizilor, Agamemnon adaugă propriile greşeli (sacrificarea Ifigeniei
pentru a-şi satisface ambiţia de conducător, scena covorului de purpură). Omul şi Destinul stau acum faţă în
faţă. Cassandra, sub jugul puterii politice, aduce în prezent trecutul şi viitorul, dezvăluie întâmplări monstruoase
de demult şi catastrofe ce ameninţă să vină, fiind conştientă că intră, prin partea palatului atrizilor, de-a dreptul
în Hades. Dinăuntru răsună urletul de moarte al eroului, răpus de securea soţiei sale şi de către amantul acesteia,
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Egist. Revenindu-şi din transa profetică în care căzuse, Cassandra se îndreaptă spre palat, cutremurată de
spaimă. Poarta palatului se închide în urma ei definitiv. Cassandra cade ucisă de Agamemnon. Zadarnic se
zbuciuma corul, ursita basileului s-a consumat. Bătrânii cetăţii se mulţumesc să-l plângă într-un bocet amplu,
rostogolit, şi s-o înfrunte dar numai cu ascuţişul cuvintelor, pe Clitemnestra. Apariţia lui Egist la dreapta
reginei, şi explicaţiile lui sălbatice, adevărata apologie a crimei, fac să se încheie piesa în teroare, întuneric şi
pângărire.

Hoeforele, adică Purtătoarele de prinoase reprezintă momentul reabilitării numelui şi slavei lui
Agamemnon, prin acţiunea fiului său, obligat de o rânduială străveche, legea talionul, să spele crima prin crimă.
La Argos domnesc tiranii uzurpatorii, în timp ce urmaşii legitimi se află în exil. Piesa începe cu momentul
reculegerii lui Oreste la mormântul părintelui său. În acelaşi loc soseşte şi cortegiul purtătoarelor de prinoase,
hoeforele, împreună cu Electra. Fraţii se recunosc şi pun la cale răzbunarea. Oreste, deghizat în călător străin şi
primit ca oaspete la palat, îl atrage în capcana pe Egist şi îl ucide. Clitemnestra îi cere fiului răzbunător să o
cruţe. Încurajat de Pylade, Egist îşi târăşte mama în casă şi o ucide.(„mai bine să te duşmănească toată omenirea
decât zeii!” – Pylade). Corul izbucneşte într-un imn de bucurie barbară la prăbuşirea celor doi tirani. Dar din
adâncurile palatului, cu paşi nesiguri iese ucigaşul înspăimântat de crimă şi în cuvinte sacadate, caută în zadar
să demonstreze că a omorât în numele dreptăţii divine. El ştie că, ademenite de sângele vărsat, apar Eriniile,
duhurile razbunării necruţătoare care-l alungă în exil, ca să-l tortureze până la nebunie şi moarte. Eumenidele
este drama patimilor şi a absolvirii lui Oreste, precum şi a preschimbării Eriniilor din principii justiţiare
implacabile în voitoare de bine pentru oameni. Acţiunea nu se desfăşoară în Argos, ci în locuri scăldate în
lumina spirituală: mai intâi la Delfi, unde preoteasa Pythia trasează în stihuri liturgice istoricul mitic al
faimosului aşezământ oracolar, apoi la Atena. De la săvârşirea crimei, Oreste a fost gonit şi chinuit fără încetare
de zeităţile răzbunării, a fost alungat în numeroase ţări şi tărâmuri, până şi-a aflat adapost în lăcaşul profetic al
lui Apolo. Acolo, zeul potoleşte pentru o clipă urmăritoarele, adormindu-le, şi îi redă ucigasului nădejdea
salvării. În somnul  Eriniilor care simbolizează inconştientul colectiv apare umbra Clitemnestrei însângerată şi
nealintată. Trezite, Eriniile pornesc năpraznic în căutarea fugarului, urlând, cu hora lor sinistră şi se pregătesc
să-l înlănţuiască pe Oreste până la delir şi pieire. Dar Pallas, Atena, puterea olimpiană, frânează dansul lor
devastator şi propune dezlegarea cazului printr-o hotărâre judecatorească ( instituirea tribunalului ca instituţie
având la bază o explicaţie mitică). În scopul acesta înfiinţează tribunalul Areopagului, alcătuit din bărbaţi cu
sufletul nepângărit, având menirea să decidă în crimele însoţite de vărsare de sânge. Procesul lui Oreste se
desfaşoară pe două planuri, cel uman şi cel divin: deoparte se află împricinatul însoţit de avocatul său Apolo, de
cealaltă, acuzarea, adică Ereniile. Oreste obţine o decizie de nevinovăţie prin grija zeiţei, care legiferează
totodată şi un amănunt de procedură.  Eriniile, a căror prezenţă misterioasă în lume conferă suferinţei omeneşti
un caracter de necesitate se pregătesc să-şi abată mânia asupra cetăţii şi s-o pustiască printr-o revărsare de
calamităţi. Fecioara Pallas, întruchiparea judecăţii pure, le infruntă cu arma  persuasiunii şi le îmblânzeşte pas
cu pas, transformându-le până la urmă în puteri binevoitoare pentru pământul şi oamenii oraşului.
Metamorfozate în Eumenide ele vor inlocui, în viitor, la Atena, într-un templu subteran şi vor fi obiectul unui
cult particular din partea cetăţii. Trilogia se încheie în lumini de pace şi cu un cortegiu ritual, care însoteşte
Eumenidele pe o cale sacră la sălaşul lor cel hărăzit pentru eternitate. Eroul este salvat. Porunca talionului
dispare în legea nouă (a Noului Testament) şi este tacit reînviată în epoca modernă prin glasul Electrei din opera
lui O’Neill: Din jale se întrupează Electra.(1931)

„Eugene O’Neill a căutat Absolutul pe căile aventurii, cunoaşterii şi creaţiei, sau prin viaţă, gândire şi
artă, şi el este unul dintre acei puţini oameni fericiţi şi blestemaţi, totodată, să atingă Absolutul, revelându-l
oamenilor prin opere de neperitoare artă. Se poate un destin măreţ, chiar dacă tragic? Din tăcerile şi tainile
lumii, el a dat la iveală adevărul prin mijlocirea frumosului sensibilizat în monumentale opere de artă. Timpul în
artă e nemuritor când geniul s-a jertfit la surprinderea şi prinderea lui.”9 Ca şi în trilogia lui Eschil, Orestia, care
a constituit modelul suprem al noii trilogii, şi aici este vorba despre tragedia unui neam mare şi blestemat
(Mannonii). Corespondentul fărădelegilor lui Atreu este, în opera lui O’Neill Din jale se întrupează Electra,
Abe, din familia Mannonilor care a pus întotdeauna deasupra tuturor simţămintelor omeneşti,  mândria şi
orgoliul. Din jale se întrupează Electra este o construcţie inspirată şi de formă şi de materialul antic, dar cu forţa
de sine stătătoare. Acţiunea celor trei piese ale lui O’Neill este mult mai dinamică şi mai vie decât cea a lui
Eschil. Dramaturgul modern înfăţişează tragedia neamului Mannonilor într-un ritm rapid, precis, simbolic. Dacă
de la Eschil a luat ideea disciplinării materialului sau în forma trilogiei, în ceea ce priveşte personajele, O’Neill
a întruchipat în Electra centrul conflictelor şi nu în Oreste, metoda folosită şi de Sartre în Muştele. La O’Neill,
omul luptă şi se simte răspunzător de faptele sale, la Sartre principiul acţiunii rezidă în voinţa umană. Rostul
corului, atât de important la Eschil, va fi îndeplinit la O’Neill de câteva personaje, simbolizând cleveteală şi
opinia publică. Servitorii şi oamenii simpli din orăşel vor spiona tot timpul cele ce se petrec în tainica locuinţă a
Mannonilor, oameni prea mândri ca să-şi rezolve conflictele în public. Seth, bătrânul slujitor a trei generaţii de
Mannoni, va împărtăşi celorlalţi pîrerea despre stăpânul casei: „e destoinic Ezra Mannon. Oamenii spun că e
nepăsător şi fudul, pentru că nu stă cu nimeni la taifas. Dar aşa-s Mannonii. Sunt, de vreo două sute de ani,
mărimile ţinutului şi nu lasă pe nimeni să uite lucrul ăsta. ”În ceea ce priveşte măştile, feţele eroilor capătă
adesea înfăţişare de mască şi metamorfozele lor fizice reliefează treptat stările sufleteşti prin care îi poartă
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destinul neîndurător. Însăşi casa Mannonilor va căpăta uneori înfăţişare nefirească, devenind ea o mască, căci
reşedinţa ilustrei familii, ca şi palatul Atrizilor din drama eschiliană, simbolizează un permanent focar al
destinului care rămâne prada stafiilor şi a morţii. Un anume Abe săvârşeşte acţiunea de încălcare a legilor firii şi
începe seria de fărădelegi şi crime, ce va marca destinul tragic al familiei, încadrate în blestemul ereditar şi vina
tragică şi exprimate printr-o analiză psihologică a ultimilor descendenţi ai familiei: Lavinia (Electra) şi Orin
(Oreste). Ca şi Oreste al lui Eschil, Orin este slab şi nehotărât. Orin nu doreşte ca Electra să fie fericită căci
fericirea aceasta ar fi dobândită cu preţul atâtor fărădelegi. Îi spune Laviniei că a consemnat într-o scrisoare tot
adevărul: „eu mai mult am scris despre tine. Te-am găsit că eşti criminalul cel  mai interesant dintre noi toţi!”,
după care se sinucide. Morţii nu o lasă pe Lavinia în pace. E blestemată să nu ajungă niciodată la putinţa de
evadare, la linişte, la fericire. Noua Electra îşi dă seama că e femeia strigoilor: „Mie nu-mi este dată dragostea!
Morţii sunt prea tari!” Trilogia Din jale se întrupează Electra se încheie cu hotărârea Laviniei de a rămâne
singură în casa bântuită de stafii, în casa fermecată, luându-şi asupra ei suferinţa şi blestemele ce apasă asupra
neamului Mannonilor: „Mannonii trebuie să se pedepsească singuri pentru că s-au născut!” Pasiune şi destin,
voinţa omenească şi forţe iraţionale nasc tragedia Laviniei ca om care ajunge la răspunderea propriilor sale
fapte.Drama în trei acte Mustele  respectă traseul literar al mitului familiei damnate antice care reinvie prin
numele aceloraşi personaje, Oreste şi Electra, personaje care îşi primesc statutul de om liber în raport cu orice
voinţă cu excepţia propriei voinţe: „Eu sunt liber, slava Domnului. Oh, cât de liber sunt! Şi sufletul meu, ce
minunată absenţă e!.” Conform existenţialismului, concept filosofic propriu lui Sartre, individul devine om nu
prin faptul că s-a născut ce prin alegerile pe care trebuie să le facă, prin acţiunile care trebuie săvârşite şi prin
consecinţele pe care trebuie să şi le asume. Piesa Muştele reprezintă o revalorificare a mitului Electrei, a mitului
Atrizilor şi a familiei Mannonilor, introducând elemente noi la nivel dramatic: determinismul interuman bazat
pe o gamă întreagă de trăiri emoţionale şi trăiri psihologice ce se manifestă în cadrul unui model simbolic al
existenţei umane privind violenta, crima şi răzbunarea. Oreste revine în oraşul natal, Argos, pentru a-şi găsi
concitadini hăituiţi de remuşcările crimelor comise în trecut. Oraşul, acest spaţiu claustrat în opera lui Sartre
este bântuit de muşte – erinii, zeiţele remuşcării, insecte murdare şi răzbunătoare. Poporul se zbate între regrete
şi temeri, pe fondul sărbătorii morţilor, veniti să-i pedepsească pentru greşelile lor. Oreste este singurul care-şi
asumă cele două crime pe care le consideră drepte. Astfel se eliberează de povara remuşcării. În opoziţie, deşi la
început de acord cu decizia fratelui ei, Electra se dezice de crime, nu îşi asumă responsabilitatea şi va fi sfâşiată.
Aşa cum este sugerată de însuşi Jupiter, problema libertăţii constituie nefericirea zeilor şi regilor. Oamenii sunt
liberi iar Egist poate avea puterea asupra poporului. Sartre susţine cauza poporului, singurul în măsură să
contribuie la eliberarea sa. Din punct de vedere existenţialist, numai cel ce îşi asumă responsabilitatea actelor
sale se foloseşte cu adevărat de liberul arbitru. Acest liber arbitru intervine şi la sfârşitul piesei unde Oreste ia
asupra sa toate remuşcările poporului, pentru a dovedi ca este nevoie de cineva, de un deschizător, care să le
arate celorlalţi imensa putere pe care o au ei înşişi. Sau cum spune Electra, vindecarea nu vine decât prin
violenţă; răul nu poate fi invins decât printr-un alt rău. Antiteza dintre existenţă şi esenţă este delimitată: omul
este în primul rând, pentru că, mai apoi, prin suferinţe şi lupte, sa înceapă să se descopere, să se formeze.
Oamenii Argosului sunt, adica acceptă pasiv sistemul în care s-au născut. La antipod, Oreste decide să
acţioneze, deşi acest act îl va înstrăina şi angoasa. Dar acest exil îl va elibera. Pentru a-şi contura existenţa în
lume, omul trebuie mereu să fie în stare să aleagă. Sartre dă o notă moralizatoare piesei sale prin introducerea
Furiilor, furii care nu fac altceva decât să-i pedepsească pe cei care comit hybris-ul. Aşadar, Sartre propune un
teatru mitic ce transpune marele probleme ale epocii contemporane în timp ce „împrejurări deosebite” şi
„situaţii critice” forţează personajele la o alegere vitalî. Şi la antici şi la dramaturgii contemporani asupra
familiilor alese (Atrazi sau Mannoni) apasă greşeli ce trebuie plătite. Şi Agamemnon şi Ezra sunt demni, viteji,
oameni ai datoriei iar când greşesc, greşesc omeneşte, contrar parinţilor lor.

Eroii moderni sunt mai complecşi decât cei antici, chiar dacă au meniri şi destine asemănătoare.
Destinul cuprinde întreaga fiinţă spirituală şi fizică a oamenilor, speranţele şi deznădejdile, eliberările şi
decăderile. Fiecare erou vrea să fie puternic şi să îşi satisfacă binele subiectiv, care se dovedeşte a fi încă una
din uneltele Destinului şi slăbiciunii omeneşti. Nimeni nu e nevinovat şi nimeni nu e vinovat cu totul. Ca
tehnică, Sartre şi O’Neill au plecat ca şi clasicii greci, de la situaţii concrete, de la sentimente mari şi generale,
accentuând luptele eroilor cu forţe exterioare şi cu fiinţe concrete.  Acest procedeu clasic a fost combinat şi cu
descrierea unor caractere, a psihologiilor nuanţate a unor stări sufleteşti cauzale, elemente proprii
modernismului. Universul operelor lui Eschil, Sartre şi O’Neill e plin de firi complexe şi bogate puse în situaţii
esenţiale care pot fi percepute de toată lumea şi pot rămâne realităţi estetice care să înfrunte veacuri.
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Proiect educaţional „Personaje îndrăgite”

Ramaşcanu  Laura
Şcoala Gimnazială „C-tin Platon”

,,Există, adesea, în prima copilărie  o prospeţime a imaginaţiei, o curiozitate neobosită, un fel de
geniu poetic, pe care savanţii sau artiştii, ajunşi la maturitate, nu le pot regăsi decât cu mare greutate.”

Gaston Berger

ARGUMENT

Copiii noştri trăiesc astăzi momentul energiei, momentul accesibilităţii la tehnica modernă! O lume în
care au ajuns să nu cunoască vocea mamei citindu-le poveştile de altădată. Sunt foarte puţini părinţi preocupaţi
de Ileana Cosânzeana sau de Făt-Frumos. Ei, în ritmul de lucru foarte intens, preocupaţi de grijile zilnice, nu îşi
mai găsesc timp să citească poveşti copiilor lor. E timpul să ne redescoperim valorile, să redescoperim ce-i al
nostru! E timpul de a redescoperi cartea şi biblioteca, de a descoperi lectura ca pe o plăcere. Ion Creangă şi
Petre Ispirescu nu trebuie lăsaţi să dispară din gândurile noastre, la fel şi personajele lor.

Vârsta copilăriei , este vârsta la care copiii pot înţelege că o carte poate deveni o lume unică a
poveştilor, primitoare şi darnică pentru cei care o citesc, plina de învăţături care abia aşteaptă să fie descoperite
şi folosite în viaţa reală. Tocmai de aceea copiii ascultă şi apoi citesc cu nesaţ basmele şi poveştile copilăriei,
dacă noi, părinţiisau învăţătorii ştim să îi facem să iubească poveştile.

Copiii se identifică, pe plan imaginar cu eroii din povesti, iar datoria noastră  este să deschidem uşa
fermecată a tezaurului poveştilor pentru copii şi să-i conducem în aventurile fantastice, alături de eroii din
poveste.

Vârsta şcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creativ. Pe o foaie
albă de hârtie totul poate căpăta contur. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile, impresiile,
dorinţele, gândurile, într-o formă nouă, inteligentă şi creatoare. Dacă această perioadă nu este încununată cu
lectura, pierderile ce se produc vor fi mari, iar recuperările ulterioare vor fi parţiale şi adesea minime.

Cum ar fi lumea copilăriei fără farmecul inegalabil al poveştilor !?
Lumea poveştilor ,o lume plină de miraculos, o lume plină de bucurii ,lucruri nemaivăzute  şi

nemaiîntâlnite , dă anilor copilăriei  o savoare aparte pe care nu o gustă acum… va fi prea târziu.
Când totul începe cu “ A fost odată ca niciodată “, timpul parcă se opreşte în loc … şi-atunci toate

privirile sunt aţintite asupra ta, ochii te urmăresc de parcă eroii din poveşti “defilează “ prin faţa lor ,imaginile
nu mai sunt imagini,ele capătă viaţă şi totul curge lin ca susurul unei ape sau ca intr-o înşiruire de mărgăritare
care se vor lăsa privite, analizate şi înţelese.

Magia aceasta se întinde tot de la “A fost odată ca niciodată “ şi se păstrează până la “ Au trăit  … şi
poate mai trăiesc şi-acum”.

Ascultarea capătă noi valenţe şi se respecta acel obiectiv  al educării răbdării prin farmecul poveştii,
prin intonaţia şi trăirile părintelui sau învăţătorului ,ale povestitorului în general.

Când  povestea s-a sfârşit, ascultătorii noştri împărtăşesc impresii şi acţiunea capătă noi forme, pline de
incandescenţa vârstei. Într-un limbaj specific vârstei ,copiii împărtăşesc trăirile lor şi atunci ne dăm seama de
impactul pe care poveştile le au asupra lor. Acum ei învaţă că adevărul şi binele înving întotdeauna.
OBIECTIVELE CADRU ALE PROIECTULUI

 Promovarea şi educarea unei atitudini pozitive a copiilor, încă de la vârsta şcolară
faţă de literatură. Crearea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra
în bună stare, pentru ca să poată fi folosită de cât mai mulţi copii;
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 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale orale;

 Educarea unei exprimări verbale orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi
sintactic;

 Modelarea capacităţii de recunoaştere şi respectare a valorilor;
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
 Dezvoltarea vocabularului şi a capacităţii de exprimare orală;

OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ VIZATE:
1. DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:

 să audieze şi să redea poveşti şi basme specifice vârstei lor;
 să numească autorii poveştilor cunoscute;
 să înţeleagă conţinutul şi mesajul textului audiat sau citit;
 să redea sau să creeze dialoguri imaginare între personajele propuse;
 să interpreteze rolurile pe care şi le doresc;
 să prezinte creativ oral sau prin desen scene cu eroii îndrăgiţi din basmele şi poveştile îndrăgite;
 să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc atât în calitate de vorbitor ,cât şi în

calitate de auditor;
 să reţină ideile unui text şi să demonstreze că l-a înţeles;
 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei activităţii personale şi/sau a relaţiilor

cu ceilalţi;
 să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
 să  fie capabil sa creeze el însuşi (cu ajutor) structurii verbale, rime,ghicitori, povestiri, mici

dramatizări, utilizând intuitiv elementele expresive;
 să  manifeste interes pentru citit;
 să găsească ideea unui text urmărind indiciile oferite de imagini sau de cititor;
2.DOMENIUL ŞTIINŢE:
 să cunoască elemente ale mediului social, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului;
 să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului;
 să realizeze mulţimi de obiecte pe baza unor criterii date;
3.DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
 să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului din care face parte;
 să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu normele corecte de

comportament;
 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă,

concomitent cu învăţarea autocontrolului;
4.DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV:
 să-şi exprime cunoştinţele şi trăirile proprii prin activităţi artistico-plastice şi practice;
 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete;
5.DOMENIUL PSIHOMOTOR:
 să perceapă şi să diferenţieze între forme, mărimi, culori –obiecte, imagini, forme geometrice, tipuri de

contururi;
 să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice  elementare necesare folosirii

acestora;
 să păstreze în bună stare cartea pentru a fi citită de câţi mai mulţi copii;
 să-şi formeze o ţinută corporală corectă;
 să perceapă componentele spaţio-temporale ( ritm, durată, distanţă, localizare).

EXEMPLE DE COMPORTAMENT
 Să participe la discuţii în mici grupuri informale;
 Să colaboreze deschis cu colegii şi cu învăţătoarea;
 Să întrebe şi să răspundă la întrebări;
 Să urmărească firul unei povesti, concomitent cu imaginile din carte, ori ascultând povestea spusă sau

citită de învăţătoare;
 Să asculte şi să reacţioneze adecvat la povesti, poezii, alte tipuri de text (ghicitori, glume, informaţii)

transmise fie prin citire sau povestire de câtre un adult,fie prin mijloace audio-vizuale ;
 Să demonstreze înţelegerea textului apelând la diferite modalităţi de redare sau rememorare a acestuia

(repovestire, dramatizare, desen);
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 Să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate despre obiecte şi fiinţe familiare, personaje din povesti,
aspecte ale vieţii sociale;

 Să utilizeze expresivitatea limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea unor idei şi sentimente;
 Să realizeze dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul unei poveşti sau poezii, utilizând vorbirea

dialogată, nuanţarea vocii, intonaţia şi folosind indicaţiile sugerate de text;
 Să fie capabil să creeze el însuşi structuri verbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizând

elementele expresive;
 Să citească un text, chiar şi pe baza  unor succesiuni de imagini;
 Să ştie cum să manipuleze o carte, cum să o deschidă, de unde începe, cum se întorc paginile,să nu

îndoaie foile, să nu o murdărească;
 Să motiveze de ce le-a plăcut o carte;
 Să discute despre personaje;
 Să povestească ceea ce a citit;
 Să sorteze şi să potrivească imaginile unor obiecte / fiinţe după diferite criterii (clasificări, jocuri);
 Să cunoască şi să ştie cum se utilizează hârtia, creionul, creioanele colorate, stiloul, creta alba şi

colorată;
 Să urmărească perceptiv si motric anumite trasee ( ex.: labirintul );
 Să participe la activităţile de grup ,inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în

calitate de auditor;
 Să citească/audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze ca l-a înţeles;
 Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor

cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj oral/scris corect din punct de vedere gramatical;
 Să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând caracteristicile  expresive şi estetice

ale acestuia;

RESURSE UMANE: părinţi, copii, învăţătoarele
RESURSE DE TIMP: săptămâna „ŞCOALA ALTFEL”
METODE: observarea spontană şi dirijată, jocul, explicaţia, demonstraţia,

povestirea, problematizarea, exerciţiul, convorbirea euristică, dramatizarea
LOCUL DE DESFĂŞURARE:

- sălile de clasă;
- cabinetul de informatică;
- Sala Multifuncţională

GRUP  ŢINTĂ  ŞI  BENEFICIARI
a) direcţi

- elevii claselor Pregătitoare şi I-IV
- învăţătorii

b) indirecţi
- părinţii  copiilor
- comunitatea locală

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALE puse la dispoziţia copiilor :
BIBLIOTECA:
Imagini diverse, planşe, pliante, cărţi referitoare la temă , o mică expoziţie cu elemente din tema propusă;
ARTĂ:
Pensule, acuarele, creioane colorate, coli de hârtie A4, panou adecvat pentru expunerea lucrărilor
EVALUARE:

 fotografii;
 expoziţii – participanţii vor primi diplome;
 portofolii realizate de fiecare clasă participantă la proiect;
 realizarea unor prezentări în PowerPoint cu activităţile desfăşurate;
 realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului

PRODUSE FINALE:
 CD care va cuprinde imagini de pe parcursul derulării proiectului;
 Expoziţia  „ Totul este poveste”

FINALIZAREA PROIECTULUI:
Evaluare: expoziţie cu lucrările copiilor, discuţii între toţi cei implicaţi în derularea proiectului, fişe de

lucru individuale, activitate integrată.
La încheierea proiectului vor fi invitaţi învăţătoarele, părinţii şi se va prezenta un pliant cu activităţile

derulate.
Proiectul se va încheia cu o paradă a costumelor personajelor preferate.
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CONCLUZII:
Acest proiect a venit în sprijinul copiilor, ca un prilej de relaxare, de intercunoaştere, de dezvoltare a

vocabularului, de a alege întotdeauna între bine şi rău, de a alege drumul cel mai sigur în viată, de a ocoli
pericolele, etc.

Activităţile propuse au oferit plilejul de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, interpretând personaje
îndrăgite.

Imaginaţia copiilor a fost stimulată prin creerea de noi texte, dar şi prin aşezarea pe hârtie a
sentimentelor şi trăirilor, folosind stiloul, dar şi culoarea.

Din jurnalul „nonformal” al unui profesor
(sau pledoarie pentru diversitate în educaţie)

Radu Alina
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău

„Petrecem primele douăsprezece luni din viaţa copiilor noştri învăţându-i să meargă şi să vorbească,
iar următoarele, spunându-le să stea jos şi să tacă.”1

Phyllis Diller

E adevărat, sunt vorbele unui star de la Hollywood şi nu ale unui pedagog autohton, însă surprind o
realitate. Şcoala se cere a fi versatilă şi dinamică. Educaţia nu mai înseamnă numai caiete şi tablă; mai mult, nu
mai înseamnă doar lecţii în clasă. În multe cazuri, şcoala îşi însuşeşte parţial rolul familiei, atât în consilierea
pentru efectuarea temelor curente, cât şi prin activităţi tematice în afara clasei.

Aşadar, copiii au nevoie să vorbească şi să se mişte, iar vremurile ne plasează pe noi, profesorii, în
preajma lor mult mai mult timp şi în ipostaze diverse – de prieteni, consilieri, membri de familie...



359

Dacă, fiind copil, e important să înveţi şi e necesar să acumulezi experienţe diverse, atunci, profesor
fiind, recunosc importanţa dimensiunii nonformale a educaţiei şi îmi asum „exersarea” periodică împreună cu
elevii mei.

Mă gândesc la activitaţile extraşcolare pe care le-am desfăşurat în ultimii ani şi le rememorez cu un
sentiment de mulţumire nedisimulată în falsă modestie; sunt mândră de ele, le expun şi le consider puncte-forte
ale pledoariei mele animate de un îndrăzneţ „Dacă  vrei, poţi! ”. Într-o zi arămie de septembrie am
organizat o vizită la Muzeul de Ştiinţe Naturale; am constatat atunci că zelul tinerilor vizitatori era cu mult
peste aşteptările mele şi ale ghidului, însă am înţeles a ce miroase o peşteră sau cu cine seamănă un anume
copac...din profil.

A urmat o vizită la Muzeul de Istorie, cu toată seriozitatea şi interesul asumat (şi declarat) pentru
trecutul glorios al neamului; am privit, am analizat, apoi am meşterit în clasă machete şi  imitaţii ale altor
exponate. Mai mult, această experienţă ne-a ajutat să avem unele opinii foarte...argumentate în faţa exponatelor
de la Muzeul de Istorie de la Suceava, câteva luni mai târziu.48

Dacă tot v-am povestit despre Suceava, încercaţi să vizualizaţi  un grup de turişti curioşi, în stare să
învingă (sau măcar să ignore) ploaia sâcâitoare şi hotărâţi să măsoare pas cu pas zidurile, încă impozante, ale
Curţii Domneşti, ori, câteva zile mai târziu, pe cele ale Cetăţii Neamţului...

Eroii trecutului au luptat, luptăm şi noi! Sau ne pregătim, mergând în vizită la o unitate militară din
oraş, unde cadrele militare (paraşutişti) ne-au arătat, ne-au explicat, ne-au lăsat să urcăm în avion... Am fost
convinşi atunci că oamenii pot zbura (cu mintea) şi cu trupul.

Ne redescoperim cu plăcere şi interes oraşul vizitând, din când în când, Planetariul, Vivariul, gara,
aeroportul, parcul central, Biserica „Precista” şi multe altele.

Şi merităm laude, fiindcă suntem nişte voluntari de toată încrederea! Am participat de câteva ori la
nişte târguri de jucării „de mare anvergură”, la care am pus umărul şi ca organizatori. Am strâns bănuţi
preţioşi pe care i-am donat, cu implicarea Fundaţiei de Sprijin Comunitar, unor copii mai puţin norocoşi. Am
făcut şi o colectă de jucării şi haine, pentru nişte copii cărora apele le-au luat locuinţele.

Salina de la Târgu Ocna ne-a solicitat pe cât de plăcut, pe atât de divers: am trăit plenar emoţia
călătoriei „întunecate”, am respirat conştiincios, ca la educaţie fizică, am facut exerciţii fizice, am valorificat la
maximum potenţialul locurilor de joacă subterane, am înălţat un gând bun şi-o rugă spre cer din mica biserică şi
am lins, edificator, pereţii salinei.

Ar fi ceva de spus şi despre staţiunea Slănic Moldova: ochiul copilului-artist zăboveşte o clipă
fermecat de un colţ de natură sau de clădirea cazinoului, însă zburdălnicia îl îndeamnă spre parcul cu locuri de
joacă şi cascade cu pesti portocalii...

Când, împreună cu un grup de tineri cititori, am trecut pragul bibliotecii din cadrul colegiului, toţi ochii
măsurau uimiţi înălţimea atotcuprinzătoare a rafturilor cu cărţi, ca la sfârşitul vizitei să privească încântaţi cartea
primită...Uimirea a fost încă şi mai vie în ambientul guvernat de cărţi şi computere de la Biblioteca Judeţeană.

Iar gustul pentru lectură se „condimentează” din când în când cu câte un spectacol de teatru, în
amfiteatrul şcolii sau la Teatrul ”George Bacovia”. Apreciem şi facem, la rândul nostru, spectacol! De la
prima serbare de Crăciun cu Moşul prezent şi boboceii de clasa I nerăbdători să-i cânte, până la serbarea
abecedarului sau carnavalul personajelor din poveşti, am dezvăluit cu farmec şi inspiraţie latura noastră
artistică...

Personajele din poveşti parcă sunt mai credibile când te privesc, meşteşugite cu răbdare şi aşezate în
curtea Casei Memoriale „Ion Creangă”, ori din vreo colecţie de păpuşi de ceară!

Talentul cere lecţii de înot, cursuri de arte marţiale, ore de studiu la desen sau la chitară, meciuri de
fotbal care răsplătesc lungi antrenamente...Medaliile şi diplomele fac să merite fiecare secundă de efort, iar noi
ştim că putem să fim mereu pe podium!

Pe lângă activităţile perişcolare menţionate anterior, am în permanenţă în vedere propria perfecţionare,
prin activităţi de formare continuă (cursuri, simpozioane, conferinţe tematice, studii universitare şi
postuniversitare etc.)

Aceste file de jurnal dezvăluie, celui  ce vrea să audă, că e posibiă inserarea elementelor de diversitate
în educaţia elevilor noştri, dacă ne dorim acest lucru. Efortul de a trece peste obstacolele de organizare, fie ele
umane sau materiale, va fi răsplătit prin mulţumiri, poze, amintiri, dar mai ales prin experienţă de viaţă care îi
va ajuta pe elevii noştri să facă paşi spre cunoaştere, spre autonomie, spre alegeri inspirate şi înţelepte.

Am în minte imagini ale elevilor mei la muzeu sau la dans, sărbătorind 1 Iunie. Ele mă fac să rostesc în
gând, cu o tihnită mulţumire, nişte vorbe de duh citite cândva: „Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu
umplerea unui vas.”(Socrate)49

Bibliografie:
Psihopedagogie – Gheorghe Dumitriu (coord.), Editura „Alma Mater” Bacău, 2002;

48 www/ google.ro/citate+educatie
49 www/ 1cartepesaptamana.ro
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Psihologie şcolară – Andrei Cosmovici, Luminiţa Iacob (coord.), Editura „Polirom”, Iaşi, 2008;
www/ 1cartepesaptamana.ro
www/ google.ro/citate+educatie

Educaţia formală şi nonformală- avantaje şi dezavantaje

Raţă Ecaterina Roxana
Şcoala Gimnazială Agăş,jud.Bacău

Educaţia este unul dintre aspecte care a apărut odată cu societatea umană şi  care s-a dezvoltat în
acelaşi ritm cu aceasta. A pornit de la reguli simple si necesare pentru dezvoltarea copiilor pentru viaţa socială
şi a devenit fundamentul societăţii moderne. Educaţia a avut şi are drept scop esenţial scoaterea omului din
starea primară şi ridicarea lui spre spiritualitate. Daca e să ne luăm după definiţia dată de M.Ivănescu şi V.Chiş:
”prin educaţie desemnăm un ansamblu de influenţe care contribuie la formarea omului ca om,respectiv acţiunea
de modelare a naturii umane în direţia realizării unor finalităţi în temeiul unor valori sociale acceptabile”.

Educaţia îmbracă trei forme:educaţia formală-cea care se realizează prin intermediul şcolii-educaţia
nonformală-este realizată prin activităţi organizate de alte instituţii: muzee, biblioteci, cluburi ale
elevilor,asociaţii-şi educaţia informală care este dată de influenţele spontane,neorganizate din
familie,massmedia,grupuri de prieteni, mediu. Delimitarea acestor trei forme se realizează doar teoretic
deoarece toate trei funcţionează ca un mecanism complex ce nu poate fi separat.Primul pas făcut spre unificarea
acestora a fost făcut de către şcoală deoarece a răspuns provocărilor făcute de societate prin mărirea sferei de
acţiuni,de iniţierea unor parteneriate cu diferite instituţii culturale,comunitate locală, etc.

Educaţia formală cuprinde totalitatea influenţelor şi activităţilor organizate şi sistematizate,gradate
cronologic şi elaborate în cadrul unor institiţii specializate în vederea formării personalităţii umane. Ea se
desfăşoară intenţionat şi este evaluată de către persoane avizate şi pregătite.

Educaţia formală vine cu o serie de avantaje din care amintesc:posibilitatea unei evaluări
individualizate de tip formativ, dezvoltarea sistematică a deprinderilor de muncă intelectuală a copiilor,
interacţiunea copiilor cu cei de varsta lor şi la nivelul lor de înţelegere. Dar are şi dezavantaje:predispune la
rutină şi la „plictiseală” datorită monotoniei, existenţa a puţine legături între materiile studiate şi care de multe
ori nu au legătură cu realitatea în care trăiesc copiii,orele de curs sunt structurate în aşa fel încât elevii sunt
activaţi foarte puţin.

Educaţia nonformală, apărută la inceputul secolului XX în Germania, aduce activităţi cu o sferă amplă
de flexibilitate care se pot plia foarte bine pe profilul şi interesul fiecărui copil(Cucoş,1999). Acţiunile
desfăşurate sunt planificate din timp, la planificarea lor participă şi elevii, ei vin cu sugestii care îi pot avantaje
în activităţile desfăşurate şi au caracter opţional. Aceste activităţi pot fi: paraşcolare în care au loc evenimente
de perfecţionare şi perişcolare unde sunt organizate vizite,excursii. Evaluarea în cadrul acestui tip de ducaţie nu
este una riguroasa şi nu este notată, astfel fiecare elev se implică doar atât cât doreşte dar prin aceasta sunt
valorificate aptitudinile şi interesul fiecărui participant. Deasemenea,aceste activităţi sunt organizate de
specialişti Văideanu 1988, citat în Cucoş 1999). Un mare dezavantaj al acestui tip de educaţie este lipsa unei
evaluării constructive care să ajute în formarea elevilor. Altul ar fi că elevii se implică în activităţi care nu sunt
foarte importante în dezvoltarea personalităţii şi spiritualităţii lor.

Chiar dacă cele două tipuri de educaţie au câmpuri de acţiune diferite,ambele sunt strîns legate în
perfecţionarea copilului pentru viaţa activă. Trebuie subliat faptul că educaţia formală are locul privilegiat şi că
prin calitatea ei celelalte educaţii îşi aduc aportul în evoluţia armonioasă a fiecărui elev.

Modern și tradițional în învățământul  românesc

Laura Romanschi
Școala Gimnazială ”Al.I.Cuza” Bacău

”Când învăţătorul reuneşte în inima sa dragostea de profesiune şi dragostea de elevi, putem spune că
este un învăţător desăvârşit”



361

Lev Nicolaevici Tolstoi

Complexitatea vieţii contemporane, a stilului de viaţă, precum şi perspectivele societăţii moderne, merită
studierea atentă a tuturor factorilor care facilitează adaptarea tineretului la solicitările mereu crescânde ale
mediului social, economic şi ştiinţific, fără a altera tradiţionalismul, ca semn specificului nostru naţional. Şcoala
joacă un rol esenţial atât prin structurile sale, ciclurile şi tipurile de programe, cât şi prin diversitatea obiectelor
de învăţământ, a ariilor curriculare, a acţiunilor specifice de orientare şcolară şi profesională (ore de dirigenţie,
activitatea consilierilor şi psihopedagogilor). De asemenea, familia exercită o influenţă puternică asupra
opţiunilor şcolare şi profesionale atât prin transferul unor modele ale părinţilor către urmaşi, cât şi prin proiecţia
unor ambiţii, neîmpliniri, către aceştia. Valorile şi stilurile de viaţă sunt urmare a valorilor familiei, astfel încât
cunoaşterea modelelor parentale constituie o premiză pentru cunoaşterea modelelor, stilurilor de viaţă ale
elevilor.

Relaţiile dintre generaţii, în cadrul familiei şi al şcolii, raporturile dintre copii, tineri şi adulţi,
continuitatea şi schimbarea unor valori şi norme, au constituit nucleul analizei noastre consacrate dinamicii
generaţiilor. Numeroase studii converg azi în a evidenţia evoluţia familiei şi a rolurilor ei în contextul socio-
cultural şi economic contemporan. Sociologia analizează tradiţionalitatea ca o componentă de bază a vieţii
sociale, a sociabilităţii. Ea este prezentă în toate sferele şi nivelurile de organizare a societăţii, în procesele de
socializare şi manifestare a personalităţii actorilor sociali. Tradiţionaliatea indică un tip distinct de instituţii
sociale, obişnuinţe şi obiceiuri, moduri de a acţiona, a simţi şi a gândi care sunt "moştenite din trecut". Nu
reprezintă numai amintiri din trecut, ea este continuarea trecutului în prezent şi ca atare amintirile sunt la fel de
actuale ca şi relaţiile date în experienţa prezentului.

Pedagogia populară s-a ivit şi s-a impus înaintea celei instituţionalizate, formalizate. Transmis intuitiv
sau pe cale orală, etosul pedagogic acompaniază în mod evident întreaga existenţă a individului, din leagăn până
la mormânt. Pedagogia bunului-simţ nu străluceşte prin exemplaritatea sa teoretică, ci prin subtibilitatea
răspunsurilor concrete, prin bogăţia şi adecvarea lor la chemările realităţii prin funcţia sa înrăuritoare, de
anticipare sau cenzurare a actelor pe care urmează să le facem. Ce poate fi mai demn de respectat de cât crezuri
cum ar fi : ,,Omul cât trăieşte învaţă’’, ,,Învăţătura bună e pe cap cunună’’, ,,A-nvăţa de mititel este mult mai
uşurel’’, ,,Ce înveţi la tinereţe aia ai la bătrâneţe’’, ,,Frumuseţea vestejeşte, iar înţelepciunea creşte’’, ,,Multe
greşeşti, multe înveţi’’ etc. Sistemul de învăţământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere
si dinamism faţă de nou, dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economico-sociale cu
progresul ştiinţifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile poporului ştiintifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile
poporului român, în condiţiile societăţii civile şi a statului de drept, democratic. Metodele şi mijloacele
didactice tradiţionale  şi-au demonstrat de-a lungul timpului neajunsurile atunci când discutăm de performanţele
şcolare absolute. Se dovedește astfel că relaţia dintre profesor şi elev este o componentă importantă. Cu un rol
deosebit în dezvoltarea personală sau de grup , după  André de Peretti „ învăţarea are ca suport deosebit relaţia
dintre elevi şi profesori şi lumea exterioară” .  Rigorismul învăţământului clasic , tradiţional, bazat  pe stilul
autoritar promovat de cadrul didactic, fără existenţa unui dialog real profesor -elev sau a pluralismului opiniilor
, deasemenea printr-o evaluare scrisă sau orală rigidă fără ajustări sau compromisuri a fost în măsură să aducă
succese importante pe calea achiziţiilor şi cunoştinţelor elevilor, făcând cunoscută şcoala românească în epoca
interbelică şi comunistă în întreaga lume. Răceala prezentării faptelor sau încorsetarea exprimării şi creativităţii
juvenile sau adolescentine contravine însă majorităţii indicaţiilor şi opiniilor de top ale pedagogilor zilelor
noastre. Rămân indispensabile o parte a acestor metode clasice sau tradiţionale prin profunda lor aplicabilitate
practică şi prin rezultatele oferite. Din acest punct de vedere putem admite necesitatea unei coexistenţe sau
coabitări a metodelor şi mijloacelor clasice,tradiţionale cu cele moderne. Metodele tradiţionale, expozitive ori
frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu noile principii ale participării active şi conştiente a
elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel
cultural care să-i asigure accesul la mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. Metodele activ-
participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se oarecum în antiteză cu metodele tradiţionale de
învăţare. Prin participare activă în cadrul activităților propuse de școala elevii îşi pot exprima opţiunile în
domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare. Ei nu sunt doar un
receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie. În procesul instructiv-educativ, încurajarea
comportamentului participativ înseamnă pasul deosebit de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică
pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. Principalul avantaj al
metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de
a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul
trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model
real de educaţie permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate.

Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională
psihopedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al
educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar.
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Formal si nonformal
Daniela Rotaru

Sc. Gimnazială „Ştefan cel Mare” Buhuşi

Perspectiva instituţionalizării interdependenţelor dintre formele educaţiei solicită „o reprezentare
holistică” proiectată circular pe două coordonate : orizontală, verticală.

Educaţia formală reprezintă acea educaţie instituţionalizată, structurată în mod ierarhic, gradată
cronologic şi condusă de la centruş prin tradiţie, ea a constutuit centrul de interes al politicii şcolare, respectiv
„un ansamblu de activităţi pedagogice, care sunt proiectate instituţional ca expresie a unei politici educaţionale
care stabileşte finalitaăţile, fiind legiferate şi desfaşurate în cadrul unui sistem naţional de învăţământ precis
structurat, ierarhizat gradual pe stadii de vârstă, cuprinzând unităţi şi instituţii de învăţământ   de diferite tipuri
şi niveluri”. Caracteristicile  definitorii ale educaiei formale sunt:

- Este educaţia realizată în lcoală, considerată instituţia cu rol fundamental în formarea personalităţii şi
prin intermediul întregului sistem de învăţământ;

- Presupune un ansamblu di influenţe intenţionate, organizate, sistematice, proiectate, concepute din
perspectiva unor macrofinalităţi educaţionale cunoscute;

- Reprezintă un proces intensiv
- Presupune prezenţa şi acţiunea unui personal special pregătit în acest sens, personalul didactic;
- Beneficiază de un cadru material special organizat, cu dotări specifice, cu conţinuturi selectate şi

structurate pe baza unor principii psihopedagogice, sintetizate în planuri, programe şi manuale şcolare;
- Cunoaşte o evaluare socială – ea fiind supusă comandamentelor societale de formare umană şi

profesională trebuie să dea în mod global măsura rezultatelor sale. Pornind de la evaluarea realizată de
fiecare cadru didactic şi fiecare şcoală din perspectiva aceloraşi macroexigenţe, se ajunge la examenele
naţionale

În ciuda poziţiei sale centrale în cadrul procesului de formare a personalităţii umane, educaţia formală nu
este lipsită de unele limite cum ar fi :
- Organizarea pe bază de planuri şi programe şcolare fărâmiţează conţinutul educaiei, îngreunând

procesul de realizare a conexiunilor şi sintezelor interdiscplinare;
- Caracterul obligatoriu, şi prin aceasta coercitiv, ce diminuează motivaţia învăţării;
- Predispune către rutină şi monotonie;
- Centrarea pe performanţele înscrise în programele şcolare antrenează o anumită rutină care, în baza

unor soluţii verificate, poate produce eficienţă dar care lasă, concomitent, destul de puţin loc
imaginaţiei, creativităţii, noului;

- Pasivitatea metodelor educative, centrate, adesea, doar pe transmiterea clară şi rapidă a conţinuturilor;
Educaia nonformală reprezintă” orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara sistemului

formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare subgrupelr specifice populaţiei. Deşi, aparent, nonformal este o
negaie logică şi lingvistică a lui formal, în planul educaţiei relaţiile dintre ele sunt de complementaritate,  în
măsura în care ceea ce se realizează nonformal are un caracter mai puţin formal, oficial, coercitiv, standardizat,
algoritmizat dar, prin efecte, este puternic formativ.   Ca şi caracteristici merită menţionat:

- Este organizată în şcoală în afara orelor de curs cu caracter obligatoriu, cât şi în alte instituţii
- Presupune un ansamblu de influenţe intenţionate, organizate, sistematice, realizate de instituţiile mai

sus menţionate la a căror alegere şi organizare contribuie, în grade diferite,chiar beneficiarii;
- Reprezintă un proces de adâncire, completare, extindere a unor achiziţii venite din cadrul formal fie în

direcţia culturii generale sau într-un domeniu, fie în direcţia dezvoltării unor aptitudini speciale;
Dipoziţia concentrică a interdependenţelor dintre aceste forme ale  educaţiei evidenţiază

dimensiunea echilibrată a corespondenţelor didactice de tip fromal – nonformal.

Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea personalității școlarului mic
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Roșu  Nicoleta  Denisa
Liceul Tehnologic  HemeiușȘcoala  Gimnazială ,,Ion Simionescu'', Lilieci

Educația extracurriculara, apare după o clasificare a UNESCU sub două aspecte principale:
1. Educația informală, reprezentand influiența incidentală a mediului social, transmisă prin situațiile

vieții de zi cu zi.
2. Educația nonformală , se realizează sub conducerea unităților din sistemul de învățământ sau în cadrul

unor organizații independente, cu caracter educativ ale căror obiective educaționale sunt în consonantă
cu cele ale școlii.

Atât în cadrul nonformal, cât și în cel informal apar numeroase tipuri de situații cu efect  formativ.O
vizită cu părinții la un muzeu sau la o expoziție organizată în localitate poate trezi interese artistice sau tehnice
ale copilului, care pot fi dezvoltate în cadrul non-formal al unui cerc din școala. Aceste interese se pot răsfrânge
în activitatea informală a unui grup spontan de prieteni.Aceste relații ne subliniază faptul că o activitate
extracurriculară nu poate fi ințeleasă în afara câmpului educațional care o generează.

Activitățile extrașcolare au cel mai larg caracter interdisciplinar, ofera cele mai eficiente modalități
de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare. Activitățile complementare concretizate în excursii,
drumeții, vizite imprimă copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează anumite
sentimente. După conținutul dominant al activităților desfășurate putem distinge următoarele categorii de
activități:

1. activități cu conținut artistic, cultural, spiritual (cercuri de creație literară, de folclor, de recitatori, de
povestitori, cerc de teatru)

2. activități sportive
3. activități distractive (jocuri, concursuri)
4. activități de participare la viața și activitatea comunității locale.

După cadrul de organizare al situațiilor nonformale distingem:
1. activități de cerc: echipe sportive, formații muzicale;
2. activități individuale: de creație literară, artistică, tehnică;
3. activități de masă: serbări, excursii, evocări istorice.

Activitățile nonformale îndrumate de cadrele didactice au o identitate proprie. Ele pot fi bazate pe
libera alegere a copiilor, pe dorințele și interesele lor, deoarece sunt desfășurate în timpul liber. Principala
valență educativă este de a asigura petrecerea timpului liber, având o funcție recreativă, în care copiii să simtă
bucuria de viață. În acest timp se lărgesc relațiile cu mediul social, cu comunitatea locală. O altă funcție este
cea socio-integrativă care permite relații interpersonale și de grup.Valența formativă servește dezvoltarea
copiilor atât sub aspect cognitiv, lărgind orizontul lor de cunoaștere cât și sub aspectul formării lor morale și
spirituale.

Activitățiile extracurriculare răspund direct intereselor, inclinațiilor și aptitudinilor personale ale
elevilor dezvăluind și cultivând vocații nebănuite, pasiuni, talente. Cercurile de folclor determină copiii să
cunoască obiceiurile, datinile, cultura poporului nostru. O formă specifică de activitate a cercurilor de folclor o
constituie șezătoarea. Aici copiii cantă și ascultă muzică culturală, povestesc, spun snoave și proverbe, danseazăși execută cusături populare sau acțiuni simple de prelucrare a lânii, fac împletituri din paie de grâu sau din foi
de porumb. În ultima perioada au luat amploare activități organizate în cadrul bisericii, cum sunt: organizarea
grupurilor de colindători cu ocazia sărbătoririi Nașterii Domnului și a Anului Nou, a datinilor legate de
sărbătorile pascale sau alte activități cu conținut religios. Abilitățile dobândite prin participarea la cercurile
artistice se evaluează prin organizarea unor serbări școlare care pun în valoare calitățile elevilor: dorința de
exprimare artistică, stăpânirea de sine, spontaneitatea verbală, capacitatea de a lucra în echipă, responsabilitatea.

În cadrul cercurilor se dezvoltă nu numai relații de comunicare, ci și de comuniune, de dăruire
pentru reușita comună. Evaluarea se realizează prin: expoziții cu produsele elevilor, demonstrații, întreceri
sportive, spectacole, acțiuni caritabile sau ecologice. Situațiile extracurriculare de masă pot antrena elevi din
mai multe școli. Aceasta oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacția vieții de grup.

În activitățile educative școlare și extrașcolare accentul trebuie pus pe: statutul activității ca
dimensiune a procesului de învățare permanentă; necesitatea recunoașterii activității ca parte esentială a
educației obligatorii; importanța acesteia pentru dezvoltarea sistemelor relaționale de cunoaștere a abilităților și
comportamentelor; oportunitatea oferită de activitatea educativă școlară și extrașcolară pentru crearea
condițiilor egale de acces la educație pentru dezvoltarea deplină a potențialului personal; stimularea implicării
elevilor în promovarea valorilor și principiilor etice: toleranță, pace, dreptate; utilizarea potențialului activității
educative școlare și extrașcolare ca mijloc complementar de integrare socială; ridicarea standardelor calităților
procesului educațional. Prin formele sale, activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică
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și stimulează implicarea elevilor în actul decizional creind astfel o simbioză între componenta cognitivă și cea
comportamentală.

O metodă extrașcolară care stârnește interesul elevului pentru diferite arii curriculare sunt
concursurile școlare. Cele mai cunoscute: ”Evaluare în educație'', ”Cangurul'', Olimpiadele școlare. Acestea
oferă cea mai bună sursă de motivație, determinând elevii sa studieze mai mult și cu mai multă atenție
conținuturile învățării. Activitățiile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de
învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudiniilor școlarilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor
liber, succesul fiind garantat.

Serbările și șezătorile școlare pot lua forme diferite. Elevii pot fi impicați în acțiuni diferite, după
preferințele lor: pregătirea programului artistic, ornarea sălii, redactarea și distribuirea invitațiilor pentru
oaspeți. Eleviii se pot manifesta liber, se pot afirma nefiind constrâși de evaluarea prin calificative. Excursiile,
drumețiile sunt cele mai agreate activități extrașcolare. Acestea nu participă pasiv, receptează activ fructificând
ceea ce au perceput. Acțiunile de muncă în folosul școlii, al comunității locale sau al unor persoane aflate în
situații dificile duc la o motivație lăuntric dezvoltând solidaritatea cu cei care sufera. Activitățile
extracurriculare sunt menite să satisfacă pofta de joc și de destindere; satisface curiozitățiile copiilor și nevoia
de a se confruntă cu necunoscutul; lasă cale  liberă inițiativei elevilor în alegerea și proiectarea acțiunilor, în
pregătirea lor și chiar în aprecierea reușitei lor; presupune o decizie de grup; intăresc încrederea în forțele
proprii prin asumarea unor roluri personale; oferă posibilitatea exprimării calității personale; invață pe copil să
coopereze; demonstreaza faptul că reușita acțiunii depinde de capacitatea copiilor de a coopera frățește pentru
un țel comun, indiferent de tipul de activitate; determină participarea activă la aceste activități, elevii receptând
activ și ulterior fructificând ceea ce au perceput; întăresc unele decizii dobândite în situații educative concrete;
dezvoltă conștiința apartenenței nu numai la grupul de fiecare zi, dar și la întreaga comunitate locală.

Valențele educative ale activității extracurriculare
Activitățile nonformale îndrumate de cadre didactice au identitate proprie.Ținând cont de situațiile concrete
putem desprinde valențe educative ce pot fi urmărite prin organizarea acestora:

• pot fi bazate pe libera alegere a copiilor, pe dorințele și interesele lor. Au caracter opțional, rolul
învățătorului nu este eliminat. Acesta trebuie să dea dovadă de măiestrie pedagogică. Principala
valență educativă este de a asigura petrecerea timpului liber; deci are o funcție recreativă, de trăire a
unor momente de relaxare, în care copiii să simtă bucuria de viață.

• Aceste activități presupun situații de grup. Relațiile sociale între elevi devin mai bogate și mai variate
decât în cadrul lecțiilor. O altă valență educativă: funcția socio-integrativă, permițând relații
interpersonale și de grup.

• Valența formativă, servește dezvoltarea elevilor atat sub aspect cognitiv, lărgind orizontul lor de
cunoaștere și îmbogațindu-l cultural.

Datorită faptului ca aceste activități au un caracter preferențial, ele răspund mai direct intereselor,
înclinațiilor și aptitudinilor personale ale elevilor. Pot dezvălui și cultiva vocații nebănuite. Au o valență
deosebită în relevarea unor aptitudini și înclinații.

Activitățile extrașcolare contribuie la dezvoltarea unor atitudini și comportamente stimulând
spiritul de întrajutorare și solidaritate de grup, spiritul critic, capacitatea de argumentare.

Bibliografie :Ștefan, Mircea - Teoria situațiilor educative, București, Editura ”Aramis'', 2003.
Cernea, Maria – Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de învățământ, în Revista
Învățământului primar, București, Editura ”Discipol'',2000

Promovarea creativităţii prin revista şcolii şi cercurile literare.
Aspecte practice

Lucia-Cerasela Roşu,
Şcoala Gimnazială „Nicu Enea” Bacău

Pregătirea individului pe parcursul rutei şcolare priveşte, dacă avem în vedere profilul de formare
european, ca primă competenţă cheie, tocmai capacitatea de comunicare, deprinderea de exprimare orală şi
scrisă în limba maternă şi în limbi moderne. Abia apoi urmează dezvoltarea unor competenţe  în domeniul
tehnologiei informaţiei, matematicii şi educaţiei civice.

Exprimarea, orală ori scrisă, în limba maternă sau în limbi moderne, nu este un act in totalitate
spontan, determinat de impulsuri, ci este minuţios elaborat, constituie un întreg ceremonial pentru care emiţător
şi receptor se pregătesc, aşteaptă momentul prielnic, iar atunci când se declanşează, singurul scop este acela
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perlocuţionar îndeplinit pe căi directe sau indirecte. Iar diferenţa o face creativitatea discursului, asocierea
ideilor si spontaneitatea interlocutorilor.

Nimic revelator în noile competenţe dacă ne îndreptăm către studiul despre Ciclul fiinţei al lui
Constantin Noica, deschis cu sintagma „la început a fost rostirea”. Dar şi noţiunea de „rostire”, ca modalitate de
comunicare şi exprimare a cunoscut în literatură o evoluţie semantică variată şi interesantă. La Coresi poate fi
citit: „Să mă sărute din sărutarea rostului lui”; în traducerea lui Herodot din 1645: „Crisos a chemat pe Adrist,
cel cu rost de moarte”, iar la Miron Costin gânduri ca: „Din rostul direptului izvorăşte înţelepciunea”.

Ultimul înţeles, cel mai recent, este acela ilustrat de către derivatul rostire. Se păstrează atât sensurile
materiale, cât şi cel originar, oferit de „rostrum”. El integrează cuvântul, după cum explică Contantin Noica în
lucrarea sa. „A rosti ceva“ spune deopotrivă atât „a enunţa un lucru” cât şi „a pune ordine” în acel lucru.

Ca profesor de limba română şi, în consecinţă, în calitate de comunicator în spaţiul şcolar, m-am
confruntat adesea cu oameni ce nu reuşeau să transmită ceea ce au trăit, au văzut sau ce intenţionează să
făptuiască, iar neputinţa, conştientizată, şi-o motivau cu replica: nu-mi găsesc cuvintele. De fapt, ei nu ştiau a
pune rost în fapte, nu puteau să le ordoneze, să le transmită cronologic astfel încât să capete sens. Am ales, în
consecinţă,  calea luminată de Ernest Hemingway, şi nu numai, de a îndruma elevii să scrie despre fiecare lucru
pe care îl ştiu, îl trăiesc, îl află de la alţii sau îl închipuie. Exerciţiul rostuirii faptelor va fi unul dificil, de o
disciplină severă dar absolut necesară, va îmbina didactica modernă cu metodele tradiţionale, ex cathedra, se va
fundamenta pe ideea unităţii dintre teorie şi practică, dintre şcoală şi viaţă, dintre cunoaştere şi acţiune.

Revista şcolii şi cercul literar devin o scenă a exprimării, a interacţiunilor şi metamorfozei
individului în „piaţa discursului public”, elevii vor fi capabili să se exprime şi să convingă, vor căpăta
competenţa de analiză, sinteză şi redare a unui conţinut.

Infiinţată în 2009, revista Şcolii Gimnaziale „Nicu Enea” Bacău, 7 PLUS, reprezintă scena
creativităţii elevilor, de la preşcolari la absolvenţii şi proaspeţii boboci, o gală a inteligenţelor multiple şi un
spectacol al vorbelor, al exprimării libere şi creative. Activitatea de coordonator întăreşte ideea că implicarea
elevilor în realizarea unui astfel de proiect stimulează imaginaţia, dar este şi un instrument de familiarizare a
elevilor cu tehnicile de redactare, montaj şi tehnoredactare computerizată.

In Şcoala Gimnazială „Nicu Enea” funcţionează un cerc de creaţie literară, Vise pe hârtie, laborator de
creaţie pentru materialele incluse ȋn revista şcolii. Manifestările elevilor ȋn cadrul cercului sunt dintre cele mai
diverse, interdisciplinaritatea fiind cuvântul-cheie al activităţii.

Aspecte practice: Model de planificare a activităţii
luna activitatea Produse
septembrie  constituirea unui nucleu de elevi;

 alcătuirea unor afişe de promovare a lecturii;
 alcătuirea listei de lecturi discutate şi a periodicităţii

întâlnirilor;
 deschiderea unui mail al cercului

15-20

panou

listă afişată

revista7plus@gmail.com
octombrie  jurnalul de lectura nr. 1;

 ȋnscrierea la Biblioteca Judeţeană;
Jurnale

noiembrie  jurnalul de lectura nr. 2;
 vitrina scriitorilor băcăuani
 jurnal de creatie nr. 2;
 completarea paginii cu noi creaţii.

Expoziţie

Aspecte practice:
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Desen din cuvinte, material în cercul literar, publicat în revista şcolii.

Optimizarea performanțelor școlare prin intermediul
activităților nonformale

Roșu ( Budău ) Iulia
Școala Gimnazială Nr. 1 Pîncești, Bacău

Activitățile nonformale reprezintă cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și motivante.
Avantajele lor multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învățământ,
cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăți de exprimare maxime. Educaţia
nonformală înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, prin care se formează o punte între
cunoştinţele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire elimină stresul notelor
din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaşte și de a te dezvolta.

Obiectivele educaţiei nonformale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de educaţie, ci să
completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care sa aibă acces un număr cât mai mare de tineri.
Caracteristice acestui tip de educaţie sunt activităţile care contribuie la perfecţionarea individuală.

Educatorul nonformal trebuie să dețină mai multă flexibilitate, adaptabilitate și rapiditate, dar și un
entuziasm răsunător. Acţiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor și dorinţelor participanţilor. In plus,
doritorii nu sunt obligaţi să se alăture programului și nu primesc calificative oficiale. Totuşi, în funcţie de
formele de instruire nonformală, există și situaţii în care sunt acordate diplome si certificate de absolvire.

Educația nonformală este importantă prin următoarele avantaje pedagogice:
 e centrată pe cel ce învață, pe procesul de învățare, nu pe cel de predare, solicitând în mod diferențiat

participanții;
 dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat, propunându-le participanților activități diverse

și atractive, în funcție de interesele acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor;
 contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a participanților, oferind

activități de reciclare profesională, de completare a studiilor și sprijinire a categoriilor defavorizate, sau
de exersare a capacității indivizilor supradotați;

 creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber într-un mod plăcut, urmărind destinderea și
refacerea echilibrului psiho-fizic;

 asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii, fiind interesată să mențină interesul
publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă și pregătirii lor profesionale,
punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor;

 antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul tehnico-științific, valorificând
oportunitățile oferite de internet, televiziune, calculatoare;

 e nestresantă, oferind activități plăcute, scutite de evaluări riguroase, în favoarea strategiilor de
apreciere formativă, stimulativă, continuă;

 răspunde cerințelor și necesităților educației permanente.
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Datorită  capacității de a transmite valori și de a crea atitudini pozitive în mod eficient și durabil, are
loc în învățământ o creștere a importanței și valorii formative a activităților de educație nonformală.

Educația nonformală are ca scop îmbogățirea curriculei cu activități care nu intră în programa şcolară.
Aceste activități noi contribuie la dezvoltarea personală și socială a elevilor şi la dezvoltarea sentimentului
apartenenței la comunitatea locală, națională şi europeană. De asemenea, educația nonformală vizează
cunoaşterea altor culturi, învățarea altor limbi, realizarea de schimburi interculturale şi dezvoltarea unei
atitudini proactive la elevi

O direcție valoroasă în activitățile de educație nonformală  este aceea directă, în cadrul căreia în fața
elevilor sunt aduși participanți din universul prezentat în cadrul activităților nonformale și are loc o învățare (co)
participativă din partea elevilor. Elevii au astfel posibilitatea cunoașterii în mod direct a subiectelor care fac
obiectul învățării nonformale, conferindu-le acestora credibilitate, substanțialitate și autenticitate. Aceste
trăsături definitorii ale educației nonformale devin deziderate pentru învățătorii implicați în activitățile de
învățare nonformală.

Este o tendință mai nouă și nu  suntem suficient de experimentați pentru a realiza în mod adecvat
aceste activități. Pentru a le realiza în modul cel mai eficient, profesorii au la dispoziție o gamă largă de
posibilități de colaborare cu diverse instituții și organizații. Printre partenerii activităților de educație
nonformală realizate se pot număra instituții publice locale, ONG-uri, persoane fizice și juridice din comunitate.

Un caz particular de educație nonformală directă și coparticipativă sunt lecțiile realizate cu ajutorul
voluntarilor străini. Aceste lecții se pot axa, în primul rând, pe susținerea de activități prin metode  nonformale
pe tema  educației interculturale. În cadrul acestor activități elevii sunt încurajați să învețe despre identitatea
proprie, identitatea națională şi europeană. Aceste lecții servesc promovării principiilor toleranței, în context
multicultural şi intercultural. Activitățile propuse şi susținute de voluntari îi ajută pe elevi să-şi dezvolte
atitudini nondiscriminatorii, să achiziţioneze şi să dezvolte cunostinţe, valori, atitudini şi abilităţi necesare
pentru combaterea inechității. De asemenea, elevii învață despre alte țări ale Uniunii Europene, despre obiceiuri,
tradiții, obiective turistice în celelealte țări ale UE.

Călătoria educaţională se face cu ,,racheta”, ducându-i pe elevi în diverse țări unde invață un cântec
(colindă olandeză), un dans (vals-Austria), construiesc măşti (cele venețiene-Italia), sau alte obiecte
caracteristice ţărilor vizitate.

Un al doilea tip de lecții pot fi cele de limba germană care se realizează prin metode nonformale: joc,
cântec, poezie, joc de rol etc.. Acest program este menit dezvoltării abilităţilor de comunicare ale elevilor în
limba germană.

Un al treilea tip de lecții vizează dezvoltarea de abilităţi practice în rândul elevilor. Pot fi realizate
lucrări specifice sezonului şi diferitelor sărbători (fulgi de nea, globuri de sticlă, lampioane) . În această oră,
elevii au ocazia să afle şi despre tradiții şi obiceiuri germane, multe din lucrări valorificând această temă.

Pe lângă aceste activități voluntarii germani pregătesc colinde pentru sărbătoarea Crăciunului,
participă la serbări, organizează si participă la expoziții, vizionări de spectacole, excursii. Aceste activități se
bucură de un adevărat  succes în rândul elevilor şi părinților.

Educatia nonformala însoţeşte cu succes formarea educaţionala a tinerilor și rămâne una dintre
variantele optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere și de afirmare profesionala.

Bibliografie:
Constantin Cucoş – Pedagogie, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, 2002
Ioan Nicola – Tratat de Pedagogie Şcolară, Editura Aramis, Bucureşti, 2002.

Stil şi creativitate
Elena Rotaru,

Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Bacău

Educaţia este un proces complex „de socializare şi individualizare a fiinţei umane în drumul său spre
umanitate” (I. G. Stanciu).

Idealul educaţional propune formarea unei personalităţi creatoare, receptivă şi adaptabilă la schimbări.
Schimbările rapide din societatea contemporană şi mediile de comunicare au lărgit sfera educaţiei

şcolare prin completarea ei cu educaţia nonformală şi informală.  Care este calitatea informaţiei receptată pe
diverse canale mass-media, cât din această informaţie devine cultură, ce conexiuni se pot face, este greu de
prevăzut. Important este să le oferim elevilor posibilităţi de selectare, de sistematizare, de interpretare.

Influenţele educative nonformale se pot exercita prin cercurile de creaţie literară, menite să dezvolte şi
să stimuleze creativitatea elevilor. Pe această linie s-a înscris proiectul  „O şansă performanţei” şi cenaclul
„Mugur alb”. Nu ascundem faptul că am plecat la drum cu o uşoară teamă, presaţi cumva de îndoială, de
întrebări de genul:
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„Copiii vor fi atraşi de acest proiect?”
„Cine mai are timp să viseze într-o lume dominată de pragmatism?”
„Ce aduce nou?”

Totul a început ca un joc, dar încet-încet, poezia nu a mai reprezentat pentru copii doar o înlănţuire de
cuvinte. Lumina minţii şi lumina sufletului deşteaptă sentimente pe care nu le-am fi bănuit. Gândurile lor se
topesc în ninsoarea de flori, se ascund în umbra unui vis albastru, încolţesc într-o sămânţă de stea, ori se închid
într-un zâmbet. Pot semăna iubire. Activitatea lor s-a materializat prin lansarea a cinci volume care au cuprins
creaţiile literare şi plastice: „Lecţii de zbor”, „Joc ascuns”, „Orele albastre ale copilăriei” ( pentru ciclul primar)
şi „Zbor de idei”, „Portrete din cuvinte” (în ciclul gimnazial). Activităţile de lansare au adunat două, trei
generaţii care au lucrat în acest proiect, părinţi, scriitori.

Iată, spre exemplificare, câteva dintre creaţiile lor:
Corabia copilăriei

Semne de întrebare
îmi invadează liniştea.
Anii au capturat corabia gândurilor
şi au plecat spre o nouă destinaţie,
au ancorat la poarta sufletului meu
atât cât să urce la bord
copilăria...
Dacă în călătoriile voastre
întâlniţi această corabie,
lăsaţi la bord o minge roşie...

(Călina Bichescu, clasa a IV-a)

Restul e tăcere...

Gânduri de zbor
se înfăşoară
pe ramuri de cireş.
Frunze triste
adorm
pe mâna
îngheţată
a iernii.
Restul e tăcere...

(Mihai Anton, clasa a IV-a)

Căutând orele albastre ale copilăriei
În jurul meu pluteşte albastrul. Emoţii se topesc în adâncul soarelui. Privesc lumea şi mă întreb de ce este gri.
(...) Ne mişcăm rapid, trecând pe lângă ele, fără a ne bucura de ele. Rămân în copilărie.
Voi găsi pe cineva care să navigheze împreună cu mine pe marea viselor? Dacă vrei, vino să descoperim
împreună orele albastre ale copilăriei...

(Sorana Simovici, clasa a IV-a)
Cuvântul şi poezia, două lumi închise între copertele timpului. Două lumi cuprinse între copertele unei

cărţi. Realitate şi ficţiune.
Tu poţi fi harfa pe strunele căreia vor înflori aceşti „copii mari” care dau spaţiului şi timpului o nouă

deschidere, fără constrângeri, care poartă în ei „scânteia dumnezeiască” ce schimbă lumea.
Ei ne obligă să vedem că lumea aceasta „nu-i bine aşezată” pentru că nu suntem în stare „să înnobilăm

corabia gândurilor noastre cu blândeţe, cu onestitate, cu iubire”, să visăm cu ochii deschişi, să purtăm în suflet
speranţa „că visele  se pot împlini”.

Dintr-un număr atât de mare de fluturi, raze, vise şi întrebări, adunate de copii în paginile cărţilor,
multe vor rămâne în urmă, aninate în ramurile „copacilor prieteni”, în „frunzele dor”, în „pletele verii”. Dar cu
siguranţă, pe drumul vieţii, în clepsidra timpului, va fi mereu „o secundă vie” în care vor sta de vorbă cu ei
înşişi, vor visa. În „cufărul cu amintiri” vor găsi copilăria, izvorul de apă vie care-i va ajuta să-şi refacă forţele
pentru a urca pe treptele împlinirii. Au descoperit de acum greutatea cuvintelor şi răspunderea rostirii lor. Asta
nu se uită...

Să fim popasul însorit pentru gândurile lor călătoare...

Formal şi nonformal în grădiniţă
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Rotaru Marinela
Grădiniţa cu program prelungit  Nr. 31, Bacău

Ce ȋnseamnă „formal” şi „nonformal” ȋn grădiniţă?
Educaţia formală este o „educaţie instituţionalizată, structurată ȋn mod ierarhic, gradată şi condusă de

la centru (minister)”. (A. Neculau, T Cozma, pag.25)
Educaţia nonformală ca „orice activitate organizată ȋn mod sistematic, creată ȋn afara sistemului formal

şi care oferă tipuri selectate de ȋnvăţare subgrupelor specifice populaţiei (atȃt adulţi, cȃt şi copii)”. (A. Neculau,
T Cozma, pag.25)
Formal = unele acte ce necesită anumite forme pentru a fi socotit legal sau valabil.
Nonformal = să nu fie doar de formă, de aparenţă.

Putem vorbi de formal sau nonformal ȋn grădinţă?
Ȋn grădiniţă, ca şi ȋn alte instituţii educaţionale sunt trimise de la „centru” metodologii, planificări şi

informări periodice ce sunt proiectate si realizate specific vȃrstelor copiilor instituţionalizaţi.
Proiectările pedagogice urmărite ȋn cadrul grădiniţelor sunt organizate pe planuri de ȋnvăţămȃnt,

programe şi material didactic specific vȃrstelor ȋntre 2/3 şi 5/6 ani. Aceste proiectări sunt formale, adaptate,
atrăgătoare, cu jocuri pe tot parcursul anului pentru ca informaţiilor ce le primesc copiii să fie cȃt mai facilă şi
pentru ca educatoarea să aibă o activitate organizată, cu o continuitate de la o temă la alta, de la o activitate la
cealaltă.

Toate aceste proiectări ce sunt făcute de cadrele didactice de la ȋnceputul anului şcolar, urmăresc ca
prioritate să fie orientarea spre o finalitate cu succes pentru copil.

Ȋn grădiniţă toate activităţile desfăşurate sunt pregătite cu o meticulozitate aparte vȃrstei mici. Pentru
ȋnţelegerea celor prezentate ȋn cadrul unei activităţi trebuiesc aduse materiale cȃt mai aproape de adevărata lor
realitate.

„Formal” ȋn grădiniţa de copii sunt  documentele ce le pot accesa educatoarele, pentru ca ele să le
transforme ȋn „jocuri” organizate ȋn etape de desfăşurare pentru predare - ȋnvătare – evaluare, ce au ca obiect
final dobȃndirea cunoştinţelor, exersarea aptitudinilor şi atitudinilor umane.

Nonformalul completează formalul dintr-un cadru instituţionalizat.
O educaţie solidă pentru un „Om ȋn devenire” trebuie dată şi ȋn afara unei instituţii de ȋnvăţămȃnt.

Deci, o educaţie nonformală este realizată şi ȋn cadru organizat ca: excursii, vizite la muzee, prin ansambluri
sportive, corale, culturale; dar şi ȋn timpul liber, petrecut cu familia atunci cȃnd ar trebui ca părinţii să le arate şi
explice tot ceea ce ȋi ȋnconjoară sau interesează.

Nonformalul ȋn grădiniţa de copii este realizat ȋntr-o proporţie mai mică, datorită vȃrstelor ce le
ȋntȃlnim. Putem spune că mergem ȋn vizite la muzee, spectacole, concursuri dar nu ȋn acelaşi ritm ce ȋl pot
desfăşura copiii de vȃrstă primară sau chiar generală.

Educaţia formală şi nonformală ȋn grădiniţă se ȋmpletesc şi completează ajutȃnd la formarea şi
educarea copiilor veniţi ȋn cadrul unităţilor de ȋnvăţămȃnt.

Evident este faptul că ȋn societatea ce ne ȋnconjoară sunt informaţile ce ne „bombardează” din toate
domeniile, că cei mici cu sau fără voia lor se ȋntȃlnesc cu ele şi de cele mai multe ori nu le ȋnţeleg sau mai rău le
asimilează eronat. De aceea noi, cadrele didactice care trebuie să ȋi modelăm  pentru a fi „buni cetăţeni ai
societăţii” mai ȋntȃi trebuie să ȋi ajutăm să primească informaţiile cȃt mai adevărate şi trebuiesc aduşi pȃnă
acolo unde ei pot ȋnţelege ceea ce vrem să le tramsmitem.
DA, putem spune că formalul şi nonformalul merg legate una de cealaltă, iar una fară alta ar fixa o societate ce
nu ar mai evolua, ar stagna sau chiar mai rău s-ar altera, ne-am plafona am face aceleaşi lucruri, ȋn acelaşi mod.

Educaţia formală şi nonformală în orele de limba şi literatura română
Rusu Lucia-Elena

Şcoala Gimnazială Nr.1 Gura Văii

Datorită caracterului social al educaţiei, complexităţii actului didactic, finalităţilor din ce în ce mai
ample ale acestuia şi exigenţelor tot mai sporite ale societăţii pentru care personalitatea umană este formată,
devine evident că numai cadrul şcolar rămâne insuficient pentru a asigura o formare completă şi permanentă a
personalităţii umane. Pornind de la faptul că situaţiile în care personalitatea umană poate fi modelată sunt foarte
diferite şi că în cadrul lor se manifestă grade diferite de intenţionalitate (atât la nivel de subiect, cât şi de obiect
al educaţiei), s-au identificat următoarele forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală.

Numite, uneori, „educaţii paralele” (nu în sens matematic, de trasee formative care nu se întâlnesc
niciodată, ci doar ca tipuri diferite de influenţare), ele au făcut din ce în ce mai des obiectul unor investigaţii
sistematice, pe măsură ce s-a conştientizat impactul formativ, în creştere al instituţiilor socio-culturale, şi  al
mediului socio-cultural şi chiar natural.
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Educaţia formală reprezintă acea „educaţie instituţionalizată, structurată în mod ierarhic, gradată
cronologic şi condusă de la centru; prin tradiţie, ea a constituit centrul de interes al politicii şcolare” (Th. La
Belle, apud S. Cristea), respectiv un ansamblu de acţiuni intenţionat educative, organizate şi realizate sistematic
în cadrul instituţiilor şcolare şi universitare prin intermediul sistemului de învăţământ structurat şi ierarhizat pe
cicluri şcolare şi pe ani de studii.

Educaţia formală valorifică, în orele de limba şi literatura română, activitatea de instruire sub
îndrumarea cadrului didactic specializat în proiectarea şi realizarea acţiunii educaţionale pentru formarea şi
dezvoltarea personalităţii elevului, în conformitate cu finalităţile disciplinei. Astfel se realizează introducerea
progresivă a elevului în domeniul cunoaşterii şi al literaturii, se exersează şi se dezvoltă capacităţi cognive,
creativitatea, în acest fel, dezvoltându-se atitudini şi comportamente necesare integrării sociale şi profesionale.

Una dintre caracteristicile definitorii ale educaţiei formale îl constituie faptul că beneficiază de un
cadru material special organizat, cu dotări specifice, cu conţinuturi selectate şi structurate pe baza unor
principii psihopedagogice, sintetizate în planuri, programe şi manuale şcolare. În ciuda poziţiei sale centrale (şi,
prin aceasta, privilegiate) în cadrul procesului de formare a personalităţii umane, educaţia formală nu este lipsită
de unele limite cum ar fi: caracterul obligatoriu ce diminuează motivaţia învăţării şi predispunerea către rutină
şi monotonie.

Educaţia nonformală reprezintă „orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara
sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare subgrupelor specifice populaţiei (atât adulţi, cât şi
copii)” (Th. La Belle, apud S. Cristea). Aşadar, educaţia nonformală reuneşte ansamblul acţiunilor educative
care se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat situat în afara sistemului de învăţământ.

Încă de la începutul secolului XX, pentru reprezentanţii educaţiei noi a devenit din ce în ce mai
evidentă necesitatea de a se completa şi prelungi procesul de învăţământ în afara clasei şi a şcolii. Astfel, au
rezultat forme complementare de organizare a procesului didactic destul de variate şi atractive, unele chiar
antrenante pentru elevi. Dintre cele proprii diciplinei limba şi literatura română putem aminti următoarele:

a) excursia literară este mai mult decât o simplă deplasare organizată în natură, incluzând în traseul ei
vizitarea uneia sau mai multor instituţii sau a altor obiective, o cale preţioasă de receptare a literaturii, de
sensibilizare petru frumosul din literatură şi natură, de documentare, de fixare a cunoştinţelor de literatură şi
de cultură generală, de cultivare a sentimentului patriotic, de stimulare a aptitudinilor creatoare ale elevilor
conform viziunii lui Constantin Parfene în Literatura în şcoală.

De pildă, cu câteva săptămâni înaintea organizării excursiei literare intitulată Pe urmele Vitoriei Lipan,
elevii vor citi romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, urmând ca apoi să întocmească fişe de lectură cu indicii
spaţiali ai acţiunii. Pe baza lecturii se va elabora harta drumurilor Vitoriei Lipan. Harta va fi prezentată în
timpul unei ore însoţită de extrasele din roman, conţinute în fişe. Aceste extrase vor fi reluate în timpul
excursiei, căutându-se să se realizeze asocierea mediului fizic cu reprezentarea lui în roman, accentuându-se pe
ceea ce face ca proza aceasta a lui Sadoveanu să nu fie note de călătorie, ghid turistic sau reportaj.

b) vizita la muzee are ca scop lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor; este bine ca elevii, în
cadrul acestor vizite, să fie îndrumaţi să-şi cumpere albume, pliante, ilustraţii, pe care apoi să le cuprindă în
portofoliile de limba şi literatura română;

c) cercul literar-artistic este responsabil de găsirea şi stimularea talentelor şi aptitudinilor artistice, de
cultivarea pasiunii pentru arte, pentru literatură, în mod special, de dezvoltare a imaginaţiei creatoare, el
contibuind şi la stimularea inteligenţei interpersonale. Dezavantajul major al cercului de literatură este faptul că,
dintre toate metodele de organizare a activităţii, necesită nu doar timp pentru întâlnirile din cadrul acestuia, şi şi
pregătirea cu minuţiozitate a acestora, atât din partea îndrumătorului, cât şi din partea membrilor;

d) consultaţia este o activitate didactică prin care se dau elevilor lămuriri şi îndrumări, se clarifică
unele probleme dificile ce apar pe parcursul studiului literaturii.

Prin conţinut, modalităţi şi forme de realizare, educaţia nonformală se află în raport de
complementaritate cu cea formală. Graniţele rigide dintre cele două forme ale educaţiei pot şi trebuie să fie
depăşite la disciplina limba şi literatura română pentru că, în mod real, personalitatea umană se formează prin
sintetizarea tuturor influenţelor primite. Educaţia formală este aceea dintre ele care deţine, totuşi, poziţia
centrală în actul formării umane.
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Cercul de origami- punte între şcoală şi joc
Rusu Monica

Şcoala Gimnazială nr.1 Oneşti

Origami, arta japoneză a plierii hârtiei, se bucură, în ultimii ani, de succes şi în rândul copiilor din
ţara noastră.

Origami este o ocupaţie universală pentru orice vârstă, care reprezintă o formă interesantă de a
petrece timpul, de a descoperi oameni cu aceleaşi pasiuni. De aceea se încadrează perfect în categoria
activităţilor practice care se pot desfăşura în şcoli sau a activităţilor extracurriculare organizate sub forma unor
cercuri de creaţie.

Pentru a intra într-un joc al creativităţii, în care hârtia împăturită să poată lua diverse forme, de la
flori la animale, păsări până la figuri abstracte este nevoie de imaginaţie, originalitate, sensibilitate şi răbdare.

Încă de la vârsta de 5, 6 ani copiii pot învăţa uşor tehnica împăturirii hârtiei, reuşind să se
concentreze foarte bine, iar capacitatea lor de a percepe operaţiile logice începe să se dezvolte. Origami
dezvoltă coordonările oculare şi manuale, iar în ceea ce priveşte comportamentul, îmbunătăţeşte atenţia şi
concentrarea. Dacă pentru cei mici reprezintă un labirint mai greu de străbătut până reuşesc să-şi însuşească
paşii de bază, pentru un adult, origami poate fi  portiţa de evadare din realitate şi pătrunderea spre o lume a
fanteziei, o lume a „copilăriei”, dar care nu este decât un univers al hârtiei în care imaginarul are rolul principal.

În special celor care nu  se simt siguri pe ei, sunt dezamăgiţi, nesatisfăcuţi de viaţă li se recomandă
să practice origami ca metodă terapeutică. Origami înlătură gândurile neplăcute, grijile, ajută la eliberarea de
energie negativă, furie şi ajută în autodepăşirea potenţialului creator.

Copiii consideră matematica o disciplină foarte dificilă, dar pot învăţa uşor noţiuni abstracte de
geometrie cu ajutorul unei cărţi de origami  şi al unui pătrat de hârtie.

Se porneşte de la cele mai simple procedee, ce vor permite însuşirea formelor de bază şi a semnelor
convenţionale, care vor ajuta la descifrarea reprezentărilor grafice. Fiecare element cere atenţie şi precizie în
execuţie, iar elevii vor descoperi cum se însufleţeşte hârtia, figurinele origami sar, bat din aripi, se umflă, cască
gura sau îşi mişcă coada. Astfel, se îmbină eficient lucrul manual, intelectual, elemente de joacă şi plăcerea de a
crea ceva propriu.

Această artă dezvoltă o serie de calităţi morale: hărnicia, modestia, dărnicia creatoare, spiritul de
economie, dragostea faţă de natură, simţul estetic, tenacitatea, capacitatea de adaptare la exigenţele unui grup.
Important este de a educa elevului potenţialul lui nelimitat, astfel ca el să se bucure din plin de posibilităţile
sale.

Arta Origami reprezintă o lume aparte, construită din bucurii, zâmbete, jocuri, bunătate sufletească.
Reprezintă  un nou tip de activitate, care le întăreşte forţele şi îi ajută pe copii să dea un sens nou vieţii.

Origami este aşadar o artă cu mare deschidere, ce poate trezi în rândul celor care o practică,
sentimentul frumosului şi al înţelegerii naturii, al formelor şi spiritului.

Workshop-ul şcolar- liant între părinte şi copil

Sabău Lidia
Şcoala Gimnazială "Mihai Drăgan" Bacău

WÓRKSHOP s.n. Grup de lucru, atelier. [Pr. uắc-șap] (din engl. workshop)

În accepţiunea didactică, o activitate recomandată la clasa pregătitoare, dar şi la clasa I, este workshop-
ul cu părinţii. Cu diferite ocazii, părinţii/adulţii pot fi invitaţi să participe la activităţi comune cu copiii. Nu este
vorba aici de clasicele lecţii când părinţii asistă la performanţele copiilor, ci este vorba despre lucru practic făcut
de copil împreună cu părintele său. De ce la şcoală? Deoarece părinţii nu mai au timp de petrecut împreună cu
propriul copil. Părinţii nu au timp să se joace cu proprii copii. Nici măcar nu le mai citesc poveşti. Workshop-ul
organizat în şcoală are rolul de a realiza în mod optim comunicarea şi comuniunea copil - părinte, sub
îndrumarea cadrului didactic. Copilul face echipă cu propriul părinte. El este important, dar se simte şi mai
important. Şi asta îl face să crească in proprii săi ochi. Cum sunt mai multe echipe, se naşte o concurenţă
binevenită. Iată de ce este una din metodele activ-participative moderne, foarte agreată de educatorii deschişi la
noutate.

În activitatea de predare, profesorul, aplicând principiile moderne ale psihologiei contemporane,
urmăreşte obţinerea de rezultate cât mai bune cu mijloace cât mai adecvate şi potrivite scopului
urmărit. Procesul de învăţământ, care este un sistem complex, rezultat al interdependenţei dintre predare şi



372

învăţare, se supune legii generale de apreciere a oricărei activităţi umane cu scopul obţinerii de rezultate optime
prin perfecţionarea demersului didactic.

Metodele de învăţământ reprezintă căile de transformare în practică a idealului educaţional, de
dezvoltare multilaterală a personalităţii elevilor, căile prin care aceştia se instruiesc şi se formează sub
îndrumarea cadrelor didactice.

Orice strategie este rezultatul interacţiunii mai multor metode şi procedee. În mod obişnuit, profesorul
foloseşte pentru predarea unei lecţii mai multe metode de învăţământ. Alegerea metodelor se face ţinând cont de
realizarea scopului urmărit, de dezvoltarea elevilor, specificul lecţiei respective, precum şi de mijloacele de
învăţământ care-i sunt la dispoziţie.

Ţinând cont de dezvoltarea psihică a elevului, de conţinutul informaţional, de particularităţile
individuale, profesorul, urmărind multiple scopuri instructive şi educative, alege şi foloseşte diferite strategii
didactice, urmărind să asigure o învăţare independentă, creatoare, care determină o eficienţă sporită procesului
de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.

Metodele didactice tradiţionale deţin rolul de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor în maniera
următoare: cadrul didactic – emiţătorul, respectiv elevul – cel care depozitează informaţiile transmise. Acestea
deţin un rol important în cadrul procesului instructiv – educativ deoarece este nevoie şi de conversaţie (care ia
forma dialogului învăţătoare - elevi, respectiv elevi - elevi), de exerciţiu (în vederea formării unor deprinderi),
de povestire (prin care elevii conştientizează greşelile de pronunţie şi limbaj), precum şi de observare (în
vederea formării unei păreri legate de tema luată în discuţie, respectiv exprimarea acesteia oral sau în scris).

A gândi critic înseamnă a fi curios, a adresa întrebări, a căuta răspunsuri, a te implica în activitatea
solicitată, a analiza logic, a căuta argumente pro şi contra. Încă din ciclul primar, elevii trebuie formaţi să
gândescă, nu doar să asimileze mecanic cunoştinţele. Trebuie eliminată monotonia din sistemul de învăţământ
tradiţional, prin care elevul stă în bancă şi doar notează informaţiile în vederea asimilării ulterioare a
acestora.

Metodele activ-participative, moderne, constituie un proces activ, de lungă durată şi complex, care îl
face pe elev să treacă cunoştinţele prin filtrul gândirii proprii pentru a dobândi o cunoaştere autentică.

Metodologia didactică pune tot mai mult accentul pe aceste metode moderne, utilizate în procesul de
predare – învăţare – evaluare. Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne trebuie să servească scopului
instruirii. Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale elevilor (de a gândi, de a înţelege,
de a comunica eficient, de a lua decizia corectă, de stimulare a creativităţii). Accentul cade pe modalitatea prin
care elevii învaţă. Utilizând metode didactice moderne, elevii au posibilitatea să-şi exerseze operaţiile gândirii,
să-şi cultive creativitatea, să-şi îmbogăţească vocabularul, să capete mai multă încredere în sine, să-şi formeze
deprinderea de a vorbi corect.

Copiii ai căror părinți nu pot participa la activitate sunt nevoiți să facă echipă cu alți copii și părinți,
astfel încât echipa de lucru va fi formată în final de un adult și 3-4 copii, în funcție de prezență.

Indiferent de prezența/absența părintelui, copilul are un dublu câștig din punct de vedere psihologic:
- în caz de prezență a adultului, copilul prinde curaj și încredere în propriile forțe, știind că e

susținut și ajutat în mod direct
- în caz de absență a adultului, copilul învață că trebuie să facă echipă cu alții și să realizeze

lucruri deosebite.
Și într-un caz, și în celălalt, se urmărește dezvoltarea capacității de comunicare, limbaj, empatie,

precum și partea de socializare, atât de importantă în formarea personalității micului scolar.
Legătura părinte - copil trebuie să fie una pozitivă și echilibrată și să crească progresiv. Ea este menită

să atragă fericire, liniște, siguranță și zâmbete. Dacă părinții își cresc copiii cu dragoste, căldură, grijă și multă
răbdare, atunci aceștia vor crește ca maturi responsabili, sănătoși și cu multă ambiție.

Toate ideile de mai sus nu au cum să nu te facă să vezi şi să înţelegi că în cadrul relaţiei părinte - copil
este foarte importantă comunicarea. Pentru o comunicare eficientă părinte - copil sunt necesare mai multe
lucruri din partea părinţilor, mai ales: efort, răbdare, mesaje clare şi concise, atenţie, afecţiune, timp, respect şi
încredere. Toate acestea pot asigura evitarea obstacolelor în comunicare, feedback şi alterarea rolurilor de
emiţător şi receptor la cei doi parteneri ai comunicării.
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Modern Teaching through drama
Veronica Sarivan

Colegiul Tehnic ‘Grigore Cobalcescu’, Moinesti

The purpose of this paper is not to teach drama, but to use drama to teach.
.
● DEFINING DRAMA - Drama is a unique device to explore and express human feelings. Being a

fundamental human activity, it is an essential form of behaviour in all cultures. The word drama refers to ‘any
work that is intended for performance by actors on a stage.’50 Drama is tension and the audience always waits
for the performers to surprise them: to kill each other, or to confess their everlasting love for one another.

Sometimes drama is based on the most normal things like being, or doing, which means that it takes its
inspiration in the purest simplicity. İt is actually an intrinsic part of everyone’s life and there are numerous
situations when we have to be in the shoes of another, or pretend that we are a different person in a different
situation. We see life from a positive and fresh angle when we successfully act our way out of an unexpected
situation. We gain confidence, we become interested in developing new areas and expanding our horizons.

● NUMEROUS BENEFITS OF DRAMA ON LEARNERS’ DEVELOPMENT
It has the potential, as a varied medium, to increase cognitive, affective and motor development. This

major genre of literature is a skill in itself and it involves a high degree of thinking, feeling and moving, and
subsequently aids in the development of learning skills. It is also a tool which is flexible, adaptable and
applicable among all areas of the curriculum. Through its application as a device in classroom, drama can be
experienced by all children because it assists in the development of:

 the use of imagination                           • decision making and problem solving skills
 consideration of self and the world     • powers of creative self expression
 self esteem, a sense of worth and respect and consideration for others.
Drama is a literary composition involving conflict, action crisis and an atmosphere which is designed to be

acted by players on a stage before an audience. It is the most dependent of art forms, everyone involved: actors,
director, scene and costume designers must interpret before the audience does. Students, as readers of the play,
are sometimes asked to imagine how it could be presented on stage, thus having the possibility of creating an
imaginary world and share their ideas with the rest of the class.

● THE AIMS OF THE DRAMA IN TEACHING are to encourage and develop:
• Creativity, Sensitivity and Confidence
• An understanding of values
•Understanding of cultural, social. historical change
• Physical and perceptual skills
• Communication of ideas
• Awareness and understanding of Drama forms
• Opportunities for leadership

• Possibilities to work as part of a team
• Evaluation skills of appreciation
• Opportunities to create performances
• Lasting enjoyment of Drama
• Support professional artists to perform for and
work with students and staff
• Provide various extra-curricular activities

The versatility of Drama has been noticed since the Middle Ages, and shortly after it has started to be used
in teaching with a high emphasis on communicative activities.

There is a variety of purposes that drama bears when it comes to teaching:
1. Drama involves language contextualized in real and imagined situations.
2. Through role-play and drama games, vocabulary and sentence structure are reinforced.
3. Oral communication is also improved through drama, by providing the student the opportunity to use

language suitably. As Maley and Duff stated, ‘drama puts back some of the forgotten emotional content
into language.’51

4. When mixed with drama games, the learning of English becomes much more enjoyable and meaningful.
5. Drama activities also reduce the problem of mixed ability. Thus, students of a more advanced level can take

main roles, involving more communication, while the others can compensate through paralinguistic
communication.

6. Students are motivated to make use of their creative side as well as their rational one.
7. Through drama activities, the student becomes involved actively, thus, effective learning taking place.

All these drama games can be used by the students in order to achieve communicative experience and to
improve their creative and imaginative side.

50 Internet   dictionary
51 Maley, Alan and Duff, Alan (2009): Drama Techniques in Language Learning, Cambridge University Press,
London, p. 62;
3Ibidem, p.69;
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●THE VALUE OF DRAMA IN EDUCATION - Educationists started giving more attention  to drama in
education when they realised that the need to play is important in the development of a child. Below is a list of
the values of drama in education:
1. Drama ‘releases imagination and energy and this could be considered as an educational objective.’52

2. Dramatic performance improves the social, intellectual and linguistic side of a child.
3. It also increases motivation and offers the will to work hard.
4. Since students working in groups cannot afford standing passive for too long, drama also improves the

sense of co-operation.
5. Being a way for troublesome children to expend their energy and encouraging for the shy ones, drama has

therapeutic effects.
6. Finding themselves in the situation of exploring the world through the eyes of other characters, students

suspend their ego, and thus sensitivity is encouraged.
7. The teacher is also motivated to be more careful to the needs of the student, since, through drama, their

thoughts and feelings are expressed.
8. Students are lead to appreciate drama as an art form.
Taking into account the psycholinguistic point of view, drama increases self-esteem, motivation, lowers
sensitivity to rejection and facilitates communication.

● EXAMPLES OF DRAMA TECHNIQUES AND ACTIVITIES
Needless to say, literature-based dramatic activities are valuable for communication. They facilitate

and accelerate development of the oral skills since they motivate students to achieve a clearer comprehension of
a work’s plot and a deeper comprehension and awareness of its characters. Although drama in the classroom
can take many forms, there are 3 main types: role-playing, improvisation and dramatization, and a few minor
types: group activities, warm-up games, forum theatre, soliloquy / thought tracking, etc.

● We can use drama for Literacy teaching and learning through activities such as:
Role on the Wall -one or more characters are selected from a story (e.g. Heathcliff and Edgar, or

Cathy and Isabella from Wuthering Heights and their outline drawn on large sheets of paper. The space around
the sketch can be filled with comments made by the other children in role and the space inside the figure can be
used to capture the character’s own feelings at significant fragments in the text. This can be used to generate a
focus on the difference between external views of a character and the way they view themselves.

Talk to the Author - Using the text, children write questions, e.g. Why this event took place? The
teacher takes the author’s place and answers them through hot seating.

Mantle of the Expert - Students are assigned roles of scientists, archaeologists, historians, etc. They
will be more than once led into areas of specific research, such as a psychologist considering the state of mind
of a murderer.

TV Interviews -The students create a list of questions which they would like to ask a certain character
in an interview. They can use a pretended microphone or a TV screen.

Character emotions register -The teacher places some strips of paper the floor and level each end
with two scales of an emotion, from mildly irritated to fuming with rage. One of the students stands on the
continuum line. From the emotions shown, the rest of the students have to guess which character he/she is or
when in the text this is happening.

Overheard conversations- useful to share information and feelings: overhearing something,
undercover agents reporting back, rumours, rebuilding key sections of dialogue. Working individually or in
small groups, students can share information and feelings concerning a certain character, obtained by gossip,
eavesdropping or spying.

● USE OF DRAMA CONVENTIONS
In order to develop students’ communicative abilities I use drama conventions to:

- structure the flow of action: - In order to explore a character’s words and thoughts, the approach of
thought-tracking and freeze frame may be appropriate.

- intensify children’s comprehension of a situation: - In order to help the students understand that
there may be alternatives or unexpected explanations to a character’s behaviour, questioning a child or the
teacher through hot-seating may be a good activity.

-shape children’s responses: - in order to help the students articulate their ideas about the characters,
forum theatre may be used. This activity may also have an immediate effect upon the action.

-allow children to take on different roles and experiment with the language of the role: - Children
are asked to adopt the roles of villagers facing danger from a giant living nearby. The essence of this exercise is
the power of persuasion, which is often more important than physical strength or demanding tone of voice. I
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could play the giant and can always step out of role to point out the important elements, such as how shouting at
the giant could lack effectiveness.

All things considered, a careful selection of the most interesting and efficient activities supported by
the authenticity and the correlated techniques, chosen according to the curriculum and the aims of the lesson,
can facilitate both students’ and teacher’s educational process. Dealing with real life situations and authentic
materials, such activities manage to trigger students’ interest and curiosity, motivating them in a dynamic
participation in a topic or an entire lesson. It represents a rich source of creation, imagination, expanding
vocabulary, developing speaking skills and self-esteem, encouraging team work and a positive perspective on
life in general.
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Bellow there are pictures illustrating my students’ role play, simulation, various emotional expressions
and hidden thoughts:

Educaţia nonformală în educaţia tinerilor
Savin Elena Cristina

Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga Bacău

,,Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţa.Cred că şcoala trebuie să reprezinte
viaţa actuală,viaţa tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca cea pe care el o duce în familia sa ,cu vecinii
săi,pe locurile lui de joaca’’John Denvey.

Educaţia nonformala se defineşte ca fiind o activitate educaţionala intentionată şi sistematică
desfasurată de obicei în afara şcolii tradiţionale al carui conţinut este adoptat nevoii individului şi situaţiilor
special in scopul maximizarii invaţarii şi cunoaşterii şi minimalizării problemelor cu care se confruntă acesta în
sistemul formal(Kleis 1973)

Educaţia nonformală răspunde nevoilor de învăţare ale unui grup şi se poate realiza, în cadrul unor
seminare, sesiuni de formare, workshop-uri, prin parteneriat între facilitatori şi participanţi, în grupuri/
comunităţi sau în cadrul altor organizaţii (decât cele din sistemul de învăţământ). Educaţia nonformală se poate
realiza în paralel cu sistemele principale de educaţie, în diferite contexte: fie la locul de muncă şi prin acţiuni ale
organizaţiilor societăţii civile (organizaţii de tineret, sindicate, partide politice), fie în timpul liber, oferită de
organizaţii sau servicii complementare sistemelor convenţionale (de exemplu, cursuri de artă, muzică, sport,
meditaţii particulare pentru pregătirea examenelor). De obicei, nu se încheie cu acordarea de certificate. Cel mai
adesea, sintagma educaţie nonformală este folosită cu referire la educaţia continuă a adulţilor, deşi aria sa de
cuprindere nu se limitează la adulţi.
Este importantă sprijinirea activităţilor de educaţie informală şi nonformală pentru dezvoltare durabilă, deoarece
acestea sunt un component esenţial al educaţiei formale, inclusiv în cazul formării adulţilor.

Educaţia  nonformală are un rol special, deoarece este mai des centrată pe cel format, pune accent pe
participare şi promovează învăţarea pe tot parcursul vieţii.Tinerii sunt mult mai receptivii la informaţiile primite
prin acest tip de educaţie nonformală, tocmai datorită caracterului voluntar. În marea majoritate a statelor
europene cu tradiţie s-a renunţat deja la învechitul sistem de educaţie şi s-a creat un amestec între educaţia
formală şi cea nonformală, unde cred că cel mai bun exemplu este Finlanda, ţara ce a creat un sistem foarte
atractiv şi dinamic care cu siguranţă ajută copiii şi tinerii. Educaţia nonformală are capacitatea de a dezvolta
diverse aptitudini, în mod special comunicarea, creativitatea şi lucrul în echipă, aptitudini ce te vor ajuta foarte
mult în facultate şi nu în ultimul rând în cariera profesională .Este nevoie să dăm elevilor şi studenţilor mai
multă autonomie şi libertate în a decide ce, cum şi când vor să înveţe. Trebuie ca profesorii să se deschidă şi să
accepte mai mult nevoile tinerilor şi neapărat este nevoie ca şcolile, liceele şi universităţile să deschidă larg
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uşile pentru aceste persoane organizatoare ale diverselor forme de educaţie nonformală, pentru organizaţiile
care au experienţă în domeniu şi mai ales să accepte modernizarea şi adoptarea noilor metode.

Evaluarea activităţilor desfaşurate în cadrul educaţiei nonformale este “facultativa, neformalizata, cu
accente psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale.” In condiţiile extinderii cererilor de
pregătire profesională prin diferite forme de instruire nonformală, există şi situaţii in care acestea sunt finalizate
prin certificate sau diplome de absolvire.

Toate cele trei forme ale educaţiei „paralele”, chiar dacă au propriul cîmp de acţiune şi funcţionalităţi
diferite, îngăduie extensiuni şi întrepătrunderi benefice, această articulare conducînd la întărirea lor reciprocă şi
la efientizarea demersului educativ. Cele trei forme se sprijină şi se condiţionează reciproc. Trebuie recunoscut
totuşi că, sub aspectul succesivităţii în timp şi al consecinţelor, educaţia formală ocupă un loc privilegiat, prin
necesitatea anteriorităţii ei pentru individ şi prin puterea ei integrativă şi de sinteză. De amploarea şi
profunzimea educaţiei formale depinde calitatea coordonării şi integrării influenţelor nonformale şi informale.
La un moment dat ponderea educaţiei se poate deplasa în favoarea nonformalului şi a informalului.
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*** Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar în perioada 2001 –2004. Planificare prospectivă până
în 2010. Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
***Singer, M., Sarivan, L., Oghină, D. Noul Curriculum Naţional. Repere conceptuale şi metodologice, în
Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare. Bucureşti: Editura Aramis, 2001, p. 6-22.

Proiect educaţional „Excursia- formă de activitate extraşcolară ce îmbină utilul cu plăcutul-
Iaşule, Iaşule, mândră cetate”

Savin Laura
Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău

1. ECHIPA PROIECTULUI:
Iniţiatori : Prof. înv. primar Laura SAVIN
Coordonatori: Prof. înv. primar Laura SAVIN

Director prof. Anca HERGHEA
Director adj. prof. Nicolae PATRICHE
Consilier educativ prof. Ionela MĂGIRESCU

Parteneri:
Părinţii elevilor
Societatea “ S.C. HULIARDO S.R.L.”, Bacău- asigură transportul cu autocarul spre locaţiile vizitate

2. TEMA PROIECTULUI:
Moldova istorică şi literară
DURATA PROIECTULUI:
Activităţile se vor desfăşura în perioada 24.05.2010- 11.06.2010
STRUCTURI IMPLICATE

- Şcoala Gimnazială “ Miron Costin” Bacău;
- Societatea “ S.C. HULIARDO S.R.L.”, Bacău

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.
METODE ŞI PROCEDEE

Observaţia, explicaţia, conversaţia, problematizarea
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
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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.
L.D.Hainault: „Se acordă mai multă importanţă omului care merge decât drumului  pe care îl urmează.”
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 cultural-istorice.
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.
O6 – cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra frumuseţilor
fizice, economice, religioase ale teritoriului judeţului Iaşi şi împletirea cu elemente de istorie a trecutului şi
prezentului poporului român.

GRUPUL ŢINTĂ
- elevii claselor a III-a D şi a IV-a B de la Şcoala Gimnazială „ Miron Costin” Bacău
10. RESURSE TEMPORALE
- Pregătirea activităţii: 17.05- 31.05
- Durata excursiei: o zi, vineri, 4.05.2010
- Diseminarea proiectului: 7.06.10- 11.06.2010
- Evaluarea proiectului: 10.06.2010-11.06.2010
RESURSE MATERIALE
- mijloc de transport: MICROBUZ
RESURSE UMANE
- elevii claselor a III-a şi a IV- a
- părinţii elevilor
- învăţătorii claselor implicate
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)
PLANUL SINTETIC DE REALIZARE
Nr.crt. Perioada Activitatea
1. 3.05 – 14.05 Identificarea şi organizarea grupului ţintă

Informarea elevilor
Atragerea grupului ţintă

2. 17.05- 31.05 Pregătirea activităţilor
Studierea ofertei de transport
Selectarea
Fixarea itinerariului de parcurs
Strângerea fondurilor
Realizarea şedinţei cu părinţii şi elevii pentru prelucrarea unor date
referitoare la desfăşurarea excursiei
Prelucrarea Regulamentului de deplasare

3. 4.06.2010 Desfăşurarea excursiei- program:
7.15- întâlnirea elevilor în faţa şcolii
9-9.30- municipiului Iaşi
10.00- 11.00- Vizionarea spectacolului de teatru „Ursul păcălit de vulpe”
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

4. 7.06.2010 -
11.06.2010

Diseminarea  proiectului:
expoziţie de fotografii ale elevilor, în holul şcolii, cu instantanee din timpul
excursiei;
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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

5. 10.06.2010-
11.06.2010

Evaluarea proiectului:
Numărul elevilor participanţi;
Impactul acţiunilor de popularizare în rândul elevilor şi a comunităţii;
Numărul elevilor care au receptat mesajul proiectului şi l-au concretizat într-
un comportament activ, observabil şi măsurabil;
Evaluările parţiale şi finale ale celor implicaţi;
Aplicarea unor chestionare pentru a aprecia impactul proiectului;

15. PRODUSE ALE PROIECTULUI:
Expoziţie cu fotografii;
Albume cu fotografii;
Mape tematice;
Compuneri;
16. 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:
Realizarea unui album foto cu derularea activităţii
Fiecare elev va realiza un portofoliu cu: pliante, fotografii, cărţi
Derularea proiectului va duce la:
Cunoaşterea elevilor implicaţi în proiect;
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.

Proiect educaţional „Împreună, prin cânt, joc şi voie bună!”

Săndulache Daniela- Maria
Școala Gimnazială „ Nicolae Bălcescu”, com. Nicolae Bălcescu, jud. Bacău

Proiectul educațional interjudețean „Împreună prin cânt, joc și voie bună”, aflat în Calendarul
activităților educative regionale și interjudețene din 2013,  se derulează pe o perioadă de  doi ani, în care
partenerii din patru unităţi şcolare  desfăşoară activităţi comune: vizite reciproce, serbări şcolare, expoziţii de
lucrări plastice, concursuri de creaţii plastice şi literare, excursii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, o tabără de
vară.

În căutare de prieteni fiind, am iniţiat acest proiect educațional, având în vedere: încurajarea cooperǎrii
dintre copii din zone geografice și medii școlare diferite; promovarea valorilor culturale prin descoperirea
tradiţiilor şi obiceiurilor din aceste ținuturi; cunoaşterea spaţiului socio-geografic şi cultural din zona celor patru
judeţe – Bacău, Vrancea, Buzău și Brăila. Proiectul va completa nivelul de cunoaştere al copiilor şi totodatǎ va
determina dezvoltarea spiritului colectiv, civic, îmbunǎtǎţirea relaţionǎrii interpersonale, promovarea
adevǎratelor valori de artǎ autenticǎ, va contribui la încurajarea cooperării dintre instituţiile din învǎţǎmậntul
preuniversitar.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
* PRIVIND ELEVII

- lǎrgirea sferei de cunoştinţe referitoare la problemele din viaţa şcolarilor din mediul rural/urban;
- dezvoltarea competenţelor de interrelaționare prin comunicare bazatǎ pe limbaj variat;
- cunoaşterea specificului unei localitǎţi din altǎ zonǎ geograficǎ;
- identificarea unor asemǎnǎri şi deosebiri de naturǎ etno-culturalǎ şi moral-religioasǎ dintre cele patru

comunitǎţi;
- cultivarea respectului, toleranţei şi cooperǎrii;
- exersarea comportamentelor de protejare şi conservare a mediului natural.
* PRIVIND CADRELE  DIDACTICE
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- utilizarea unor demersuri educaţionale eficiente, în direcţia armonizǎrii relaţiilor socio-comunitare şi
culturale dintre cele patru grupuri de elevi;

- asumarea unor responsabilitǎţi individuale şi de lucru în echipǎ.
*PRIVIND PǍRINŢII ELEVILOR
- conştientizarea pǎrinţilor cu privire la rolul de parteneri reali ai şcolii în scopul educǎrii şi formǎrii

personalitǎţii  copiilor;
- educarea unor atitudini pozitive faţǎ de noile metode de educaţie ale şcolii.
SCOPUL PROIECTULUI: Dezvoltarea capacitǎţilor de comunicare în cadrul grupului şi de relaţionare cu

ceilalţi,  în spiritul înţelegerii valorilor culturale, etnice, moral-religioase.
Proiectul fiind în curs de derulare, voi descrie doar activitățile realizate pe parcursul anului în curs:
1. Un nou început!
Echipa de proiect a informat membrii comunităţii, prin organizarea unor  mese rotunde, despre

obiectivele proiectului, activităţile propuse, rezultatele aşteptate, beneficiari. Pentru popularizarea proiectului s-
a lansat un anunţ la avizierul virtual din fiecare școală parteneră.  Cadrele didactice au analizat resursele în
cadrul întâlnirilor cu părinții și s-a  ales  grupul țintă. Permanent s-a menținut legătura prin internet. S-au
stabilit responsabilitățile pentru fiecare școală parteneră implicată.

2. Muzica ne mângâie și ne unește sufletele! -mobilitate elevi/cadre didactice- Școala Nicolae
Bălcescu, Bacău

Ne-am propus să facem un pas măreț în schimbarea raportului de discrepanță majoră între mediul rural și
cel urban, oferind o altă perspectivă educațională culturală, care dă șanse egale de afirmare. Prima parte a
activității a debutat cu primirea invitaților din Vrancea, Buzău, Vaslui și Brăila, în scopul intercunoașterii,
socializării și schimbării unor impresii. S-au vizitat expozițiile din cadrul  Școlii Gimnaziale „ Nicolae
Bălcescu”, Grădinița „ Sfânta Maria” și Centrul de Zi „Casa Yana”. A doua parte s-a desfășurat în Sala
Ateneului din Bacău. În urma acordului de colaborare încheiat cu Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, elevii au
participat, în premieră la un concert educativ.

Prin intermediul muzicii, am  reunit elevi și  preșcolari, cu precădere din mediul rural,  sub cupola
Ateneului Municipiului Bacău, pentru a intra în lumea sunetelor vocale și instrumentale,  pentru a-și etala
talentul artistic. De asemenea, pentru școlile rurale participarea la un concert și interacționarea cu instrumentiștii
este  un debut, grație partenerilor din Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău. Alături de copii din județ au
„concertat” în calitate de invitați speciali și participanți din alte județe: membrii Orchestrei de muzică populară
„ Rapsozii Iveștiului”, jud, Vaslui, Școala Gimnazială Nr. 1 Rm. Sărat, jud. Buzău și Grădinița Nr. 1 Adjud,
jud. Vrancea, Colegiul Tehnic ”C.D. Nenițescu”, Brăila, jud. Brăila.

3. Primăvara-anotimpul bucuriei -expoziție cu vânzare, lucrări plastice - Școala Gimnazială “Mihail
Armencea”, Adjud, Vrancea

În școlile partenere s-au confecționat în luna februarie mărțișoare, felicitări, tablouri, colaje, folosind
materiale și tehnici diferite de lucru, având ca temă  sărbătorile începutului de primăvară. În prima săptămână a
lunii martie a anului 2013, lucrările au fost expediate la școala parteneră din Adjud, în vederea amenajării unei
expoziții cu vânzare în holul Casei de Cultură din Adjud. Jumătate din suma strânsă s -a folosit în sprijinul
copiilor de etnie rromă din localitatea coordonatoare a activității, cealaltă jumătate folosindu-se pentru
vernisarea expoziției.

4. Școala românească în continuă schimbare - simpozion interjudețean - Școala ”Nicolae Bălcescu”,
Bacău

Pentru buna desfășurare a primei părți - Expoziția „Școala, fereastră deschisă către lume”, în cadrul
fiecărei şcoli, responsabilii din echipa de proiect au coordonat realizarea unei expoziţii locale pe tema dată. Din
fiecare școală s-au selectat câte maxim douăzeci de  lucrări pentru fiecare din cele trei secțiuni: a) Creație
plastică; b) Colaje; c) Creație literară- compunere / poezie. Toate lucrările participante la expoziția finală au
fost cuprinse într-un material PPS.

Partea a doua – Sesiunea de referate și comunicări „Creativitate și inovare în învățământul românesc”,
destinată cadrelor didactice din învățământul preunuversitar a cuprins trei secțiuni: a) Școala, principalul factor
de educație, de-a lungul timpului; b) Modalități creative de abordare interdisciplinară a curriculumului; c)
Parteneriatul educațional, modalitate de stimulare a creativității.

Partea  treia - ”Abilități în a folosi  competențele cheie ale secolului XXI ” a dat posibilitatea elevilor
de a-și exprima părerile și ideile, pornind de la temele următoare: ”Participant activ în viața comunității”(
postere); ”Utilizarea echipamentelor electronice si a tehnicilor digitale în promovarea în rândul tinerilor a
comportamentelor ecologice” (prezentări Power Point ); ”Surse de poluare din zona de domiciliu. Mijloace de
prevenire și combatere”
(eseuri).

Simpozionul s-a finalizat cu editarea volumului ,,Școala românească în continuă
schimbare - Ghid de bune practici” în format electronic, pe CD cu ISBN,  structurat pe două părți: Din
experiența cadrelor didactice și Creațiile copiilor.

5. Cânt și voie bună în miezul verii! -mobilitate elevi – Tabăra de Vară din Campusul Bisoca, județul
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Buzău

Din fiecare unitate parteneră, câte douăzeci de elevi au participat la activitățile educative organizate
timp de o săptămână în Campusul pentru copii de la Bisoca. Au avut astfel ocazia să relaționeze mai mult, să se
cunoască mai bine, să facă schimb de informații, idei și experiențe personale. Pe timpul șederii în tabără, elevii
au fost în drumeții în împrejurimile campusului (Muntele de Sare, Mănăstirea Poiana Mărului, Schitul Găvanu),
au  desfășurat activități cultural-artistice și sportive, concursuri muzicale, de desene.

Întâlnirea cu părintele profesor  Mihail Milea, președintele Fundației „ Sfântul Sava”, precum și
participarea la slujbele religioase special realizate pentru în Bisericuța campusului, au constituit ocazii deosebite
pentru elevi de a fi educați în spiritul valorilor moral-religioase.

Pentru următorul an școlar ne-am propus spre derulare următoarele activități:
1. Toamnă aurie -mobilitate elevi/cadre didactice – C. T ”C.D. Nenițescu”, Brăila;
2. Ninge iar cu sărbători de iarnă – spectacol la Casa de Cultură din Adjud - Școala M. Armencea,

Adjud, Vrancea;
3. Împreună putem ajuta! -activități de voluntariat organizate la nivelul fiecărei comunități locale;
4. Comunicare fără bariere -simpozion- Școala Gimnaziala Nr.1, Râmnicu Sărat, Buzău;

5. Rămas bun, prieteni dragi! -întocmirea portofoliului final al proiectului.
Dorim continuarea proiectului şi în anii următori, prin extinderea parteneriatului cu alte unităţi de

învăţământ din judeţ şi din alte judeţe, contribuind astfel la îmbunătățirea imaginii școlii prin promovarea
parteneriatului interșcolar, la îmbunătățirea comunicarii  deschise dintre elevi, cadre didactice şi membrii
comunităţii, la dezvoltarea orizontului de cunoaştere al elevilor
În acest scop, principalele activități de promovare au fost: mediatizarea proiectului în presa locală; participare la
mese rotunde, seminarii, comisii metodice, în care am prezentat activităţile și rezultatele proiectului;
instrumente în format electronic (pe site-urile unităților de învățământ partenere; www.didactic.ro); articole în
revista școlii.

Educație nonformală, educație pentru societate
Semeş Ana Carmen

Școala Gimnazială “Scarlat Loghin”

DOFTEANA, BACĂU

„ ... fiecare popor își are educația care
îi este proprie și care îl poate defini tot așa

de bine ca și organizarea sa socială,
politică, religioasă, deoarece este unul din

elementele fizionomiei sale.
(Emile Durkheim)

Școala ar trebui să fie considerată și azi, ca odinioară, cea mai profitabilă investiție prin ceea ce oferă
societății - produsele ei. Starea generală în care se află societatea la un moment dat este feed-back-ul investiției
în educație din acel moment. Transfomarea pe care o suferă omul de la starea biologică la starea creatoare,
generatoare de valori este posibilă doar prin școală.

”Adaptarea e o formă de inteligență”, iar societatea modernă presupune adaptarea întregului sistem
educațional la cerințele progresului. Implicit, resursa umană – dascălii- trebuie să adapteze strategiile didactice,
punând  elevul în centrul sistemului. Nevoile lui în ceea ce privește învățarea, adaptarea conținutului față de
interesele și afinitățile personale spre a-l dezvolta și împlini ca individ. Astfel, integrarea în societate să se
realizeze firesc iar aceasta să beneficieze de un „produs” de calitate.

Educația nonformală a căpătat amploare în ultima perioadă, manifestându-se în diverse forme și
variante: jocuri, dansuri, concurs de desenat pe asfalt, face-painting, teatru forum, piñata, proiecție de
film,teatru de umbre, cafenea publica, quilling, lectura, noapte alba de lectura, muzica si poezie, chimie
nonformala, debate, povesti, biblioteca vie, karaoke, proiectie de documentare,concurs de orientare, educație
ecologică, educație pentru alimentație sănătoasă etc.

Mai mult, în acest sens, Ministerul Educației Naționale a venit în sprijinul ideii de nonformal aducând
în structura anului școlar Săptămâna –„Școala altfel”; „Să știi mai multe, să fii mai bun”. Recunoaștem, în
primul an a fost greoi derualtă. Obositoare datorită modului mai laborios  de organizare, mai gălăgioasă dar mai
bogată în experiențe trăite și amintiri. Pentru elevi a fost mai relaxantă dar mai intensă în manifestări și
acumulări.



381

Abordarea integrată, care se propune la clasele mici, aduce nonformalul în sala de clasă mai pregnant.
Dezvoltă personal individul, îi formează capacitatea de a-și exprima sentimentele, opiniile. Îl face capabil să-ți
argumenteze deciziile și convingerile, învață să respecte diversitatea în orice tip de manifestare.

La clasele I-IV am realizat în cadrul diverselor p roiecte educaționale („Eco-Școala”, ”Life”,
„Rorec”, „Micul actor”, ”Prietenia-floare rară”) activități cu caracter nonformal.

Activitățile din cadrul Proiectului „Patrula de reciclare” i-au motivat pe copii să recicleze aparatură
electrocasnică, baterii și becuri. Deși programul s-a încheiat din luna martie, ei continuă să colecteze aceste
deșeuri și nu-i lasă pe cei din familie să le arunce la întâmplare. Aceasta denotă că ei au înțeles pericolul ce ne
așteaptă dacă oamenii vor continua să fie ignoranți în ceea ce privește sănătatea Pământului. Orele de chimie
sau stiințe, geografie sau fizică au fost completate cu multe informații în cadrul acestor acțiuni. Iată câteva
exemple:

Raport acţiuni Patrula de reciclare
Ediţia 2012-2013

1. Activități desfășurate :

Descriere - max. 100 de cuvinte/acțiune
(Exemplu de descriere: Ce s-a întâmplat? Unde? Câți
agenți ai Patrulei au participat?)

Rezultate -max. 70 de cuvinte/acțiune
(Exemplu de rezultate: Câte kg DEEE s-au adunat / Câte
persoane din afara Patrulei au fost implicate / Câte
producții creative au rezultat)

Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin” din Dofteana este o
ŞCOALĂ –ECO. Am participat din 2002 la diverse
programe ecologice şi am derulat activităţi specifice.

Elevii şi cadrele didactice s-au implicat în activităţi
ale domeniului ecologic.

1. Elevii au fost informaţi despre importanţa şi
necesitatea reciclării deşeurilor- martie 2013;

În biblioteca şcolii elevilor li s-au prezentat diverse
materiale despre poluarea Pământului şi despre importanţa
reciclării deşeurilor, despre rolul oamenilor în salvarea
Planetei- 35 agenţi.

La activitate au participat majoritatea claselor din
şcoala, îndrumate de profesori şi învăţători (18 cadre
didactice alături de dna. bibliotecară)

2. Ziua Pământului- 22 aprilie - „Dăruim flori,
nu gunoaie!”- plantare de flori în curtea
şcolii;

Curtea şcolii a devenit spaţiu agreabil prin plantarea de
flori. Solul arată şi „se simte„ mult mai bine cu flori decât
cu gunoaie- 12 agenţi.

Elevii claselor   0-IV au adus răsaduri. Îndrumaţi de
invăţători, le-au plantat şi udat. Au paricipat circa 50 de
elevi.

3. Sceneta Eco –„Salvaţi Pământul”- aprilie
2013;

Clasa a III-a şi a IV-a au pregătit în cadrul
opţionalului –„Micul actor”- o scenetă ecologică. Au
vizionat-o şi au perceput mesajul: copii, părinţi şi cadre
didactice.- 20 agenţi

Părinţii elevilor (60 de persoane) au considerat
sceneta un semnal de alarmă  în combaterea poluării.

Elevii mai mici au realizat desene manifest şi le-au
împărţit părinţilor.

4. Acţiune de reciclare – „Curaţenia de
primavară”-28-30 aprilie;

Acţiunea a fost  mediatizată pe facebook. Au fost
colectate 140 kg de deşeuri electocasnice, baterii şi
becuri.

5. Diseminarea activitaţilor- mai 2013.

Au fost reciclate în urma derulării programului :
10,3 kg baterii;
1,8 kg becuri;
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(Toţi agenţii patrulei)
Copiii au fost informaţi despre

cantitatea predată. Au primit diplome şi aşteaptă
clasamentul la nivelul judeţului.

188 kg deşeuri provenite din electocasnice.

Colaborarea factorilor educaţionali: părinţi, şcoală, comunitate a dus la sensibilizarea şi motivarea
copiilor. Aceştia au răspuns prompt la acţiunile propuse împlicându-se eficient şi reuşind în scurt timp (perioada
martie-mai) să colecteze o cantitate apreciabilă de deşeuri.

Viitorul va face ca acest tip de educație să fie mai des întâlnită deoarece este mai aproape de mediul
social al elevului, este mai aproape de necesitățile sale și o cale mai plăcută spre cunoaștere și autodepășire.

Bibliografie::
Cerghit,Ioan - ”Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri,stiluri și strategii”, București,
Editura Aramis, 2002

Revista şcolară – o modalitate de cultivare a limbii române

Andra Scutaru
Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”

Scânteia creaţiei există în orice om. La unii ea se aprinde greu, pâlpâie tremurătoare şi se
stinge repede, la alţii, în schimb, ea se aprinde fulgerător, se amplifică, arde cu toată puterea, luminează spaţii
vaste, scoate în relief, dă contur, incită. Nevoia de creaţie este resimţită de fiecare om ca o necesitate.

Revistele şcolare au rolul de a încuraja elevii în prezentarea lucrărilor personale. Un rol
important îl are maniera de abordare a fiecărei creaţii. Copilul trebuie îndrumat în a-şi aprecia lucrările
comparându-le cu anumite criterii stabilite împreună cu învăţătorul. De asemenea, el este îndrumat să-şi
compare activitatea cu activitatea celorlalţi colegi şi să stabilească care produs merită să fie făcut public prin
prezentarea lui în revistă. Sunt alese acele creaţii ce se disting prin folosirea măiastră a limbii române.
Cunoscând acest criteriu de evaluare, elevii se întrec în folosirea expresiilor frumoase. ( De fapt rolul şcolii este
acela de a-l pregăti pe copil pentru societate. Dacă el va observa că este apreciat atunci când comunică într-o
manieră elegantă, aşa va încerca să se comporte şi în afara şcolii.)

Citind materialele pe care ei vor să le publice putem constata care sunt dorinţele privind felul operelor
preferate. Sunt abordate texte în  manieră ştiinţifico-fantastică. Noi, învăţătorii, am constatat cu dezamăgire că
elevilor noştri nu le place să citească. De fapt nu le plac poveştile pe care sunt nevoiţi să le citească. Chiar dacă
“Amintiri din copilărie” este o valoare din punct de vedere literar, copilul născut în epoca guvernată de
calculator nu este atras de lumea satului şi de năzbâtiile unui copil normal. Sunt ataşi de copiii care cercetează
secrete , descoperă comori; îl preferă pe Jules Verne în locul lui Creangă. Creaţiile lor au în prim plan
dinozaurii, roboţii, extratereştri. Cred că ar trebui să ne schimbăm punctul de vedere în ceea ce priveşte lectura
suplimentară. Să ne intereseze mai mult faptul că elevul citeşte şi mai puţin operele pe care le citeşte. Nu vreau
însă să cădem în păcatul de a-l lăsa să-şi aleagă opere care nu au valoare din punct de vedere educativ. De aceea
propun să realizăm împreună o listă cu operele îndrăgite de elevi, care merită a fi recomandate spre citire.

Lucrând în această manieră am constatat că elevii sunt dornici să se afirme. Dacă generaţia anilor
1980-1990 avea un număr de copii introvertiţi mult mai mare decât numărul celor dornici să se afirme,
constatăm că această proporţie s-a modificat. Copiii anului 2000 doresc să se regăsească în tot felul de
competiţii. Teama de ridicol, existentă în trecut, a dispărut. Singurul lucru pe care îi interesează este să fie în
permanenţă pe primul plan, nu renunţă uşor la creaţiile lor. Tocmai de aceea am stabilit împreună cu elevii
anumite criterii pe care trebuie să le îndeplinească o operă , care merită să se regăsească între paginile revistei.

Din lipsă de timp am cerut elevilor care au calculator acasă să îşi tehnoredactere creaţiile şi să-mi
aducă dischetele. Am constatat , pe lângă faptul că utilizează foarte bine limbajele programării, că ştiu să-şi
pună în valoare lucrările. Mulţi au inserat imagini potrivite, au tehnoredactat într-o manieră originală. Această
activitate a avut un rol benefic şi din punctul de vedere al relaţiei părinte-copil. Din discuţiile purtate cu părinţii
am constatat cât de mulţumiţi sunt de temele primite de elevi. Astfel copiii lor utilizează calculatorul nu numai
să se joace, ci şi să lucreze. Comunicarea dintre ei a crescut, copilul nemai cerându-i tatălui să-l lase afară, ci să-
l ajute să-şi finalizeze lucrarea.

În cuprinsul revistei regăsim: poezii, compuneri după teme date, crearea unor exerciţii deosebite,
compunerea unor probleme de logică, rebusuri, enumerarea unor curiozităţi din lumea animalelor. Astfel s-au
constituit anumite grupe: grupa poeţilor, cea a matematicienilor, cea a elevilor interesaţi de lumea animalelor.
Elevii si-au ales singuri domeniul care consideră că îi reprezintă. Astfel a fost posibilă abordarea  teoriei lui
Gardner ( teoria inteligenţelor multiple) şi în cadrul orelor . Întrebându-i la începutul anului şcolar ce meserie
vor să îmbrăţişeze atunci când vor fi mari, am constatat cu stupoare că toate fetele vor să fie cântăreţe, top-
model şi actriţe, iar băieţii fotbalişti. Zilele trecute, punând aceeaşi întrebare, am rămas uimită să constat că îşi
doresc să fie ingineri de sistem, oameni de ştiinţă, scriitori, matematicieni, astronauţi. Nu ştiu dacă vor ajunge
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ceea ce îşi doresc acum. Cert este că au început să descopere în sufletele lor anumite pasiuni pentru diferite
meserii, iar profesiile mediatizate şi-au pierdut interesul în faţa lor. Stimulându-i în permanenţă în ceea ce au
realizat, au constatat că le place ceea ce fac, iar meseriile la modă nu îi mai atrag.

Elevii iubesc foarte mult rebusurile. Multe rebusuri compuse de ei se regăsesc în revistă. Domeniile au
fost cele preferate de copii. Astfel, atunci când ne-au “invadat” pokemonii i-am încurajat să realizeze rebusuri în
care se vorbea despre aceştia. Acum când sunt în top surprizele cu animale din diferite continente, realizăm o
hartă a clasei, la care contribuim cu toţii. Astfel relaţia dintre elev şi învăţător este una foarte flexibilă. Interesul
meu este acela de a face cunoscute animalele prezente în hartă, de ai atrage în căutarea unor curiozităţi din
lumea animalelor. Harta clasei prinde contur în fiecare zi; fiecare vrea să contribuie cât mai mult la completarea
ei. Pokemonii şi fotbaliştii sunt înlocuiţi de animalele din diverse continente, despre care, au ca temă să aducă
cât mai multe informaţii noi.

Rolul nostru, al învăţătorilor, este şi acela de a urmări preocupările elevilor din afara orelor de curs. De
ai stimula, atunci când activităţile lor merită şi de a înăbuşi manifestările, care nu sunt potrivite vârstei lor.
Astfel, am descoperit că elevii clasei mele au toţi oracole. Citindu-le în amănunt am constatat cât de lipsite de
caracter educativ sunt. De aceea , am propus un mic concurs “Cel mai frumos oracol”, sugerându-le copiilor
ceea ce ar trebui să se regăsească în oracolele lor. Sarcinile date  sunt aceleaşi ca şi în cazul revistei clasei. Le-
am sugerat să realizeze pagina poeziilor, a problemelor personale, a problemelor de logică şi perspicacitate,
curiozităţilor, artiştilor. Desenele să fie frumoase. Am stabilit anumite reguli pe care trebuie să le respecte cel
care doreşte să completeze un oracol: scrie frumos, citeţ şi ordonat; să nu-şi baţi joc de nimeni; să nu murdăreşti
caietul; să fii sincer; amintirea să fie de o pagină. Astfel oracolele lor au ajuns să semene cu revistele şcolare.

Orice activitate realizată de elevi, în care ei trebuie să folosească cu măiestrie limba română, este bine
venită în formarea completă a sa.

Educaţia non-formală
Metode explicate pe scurt

Anca Sereş
Şcoală Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza " Bacău

Educaţia non-formală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante.
Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învăţământ,
cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime.

Educaţia non-formală înseamnă orice acţiune organizată în afară sistemului şcolar, prin care se
formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire
elimina stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a
cunoaşte şi de a te dezvoltă.

Obiectivele educaţiei non-formale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de educaţie, ci să
completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care să aibă acces un număr cât mai mare de tineri.
Acestea sunt:
- completarea orizontului de cultură din diverse domenii;
- crearea de condiţii pentru formarea profesională;
- spriijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate;
- asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi

Caracteristicile educaţiei non-formale
Specific educaţiei non-formale este locul în care ea se desfăşoară: într-un cadru instituţionalizat, dar în

afară şcolii. Caracteristice acestui tip de educaţie sunt activităţile care contribuie la perfecţionarea individuală.
Educatorul non-formal trebuie să deţină mai multă flexibilitate, adaptabilitate şi rapiditate, dar şi un entuziasm
răsunător. Acţiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor participanţilor.

În plus, doritorii nu sunt obligaţi să se alăture programului şi nu primesc calificative oficiale. Totuşi, în
funcţie de formele de instruire nonformală, există şi situaţii în care sunt acordate diplome şi certificate de
absolvire.

Metodele de învăţare în context nonformal au  caracteristici clare:
- au obiective de învăţare bine definite;;
- sunt active, creative şi interactive;
- au un caracter inovativ (nu fac parte din categoria “metode clasice”)
- sunt metode de învăţare nonformală care au caracter participativ
- sunt metode de învăţare nonformală care au caracter experienţial
- au un grad de aplicabilitate mare în sensul în care după eveniment cei care intră în contact cu metodă să poată
să fie capabili să o replice în comunităţile lor;

Abordarea critică a normei prespune punerea sub lupa a normei şi identificarea felului în care o
anumită normă corespunde sau nu valorilor fundamentale ale unei persoane. Este o metodă care pune mai puţin
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accent pe empatie şi mai mult pe ceea ce pot face “eu” la nivel personal pentru că să mă poziţionez într-un fel
care este sănătos pentru mine şi pentru semenii mei.

Animaţie socio-educativă şi animaţie socio-educativă în contextul drepturilor omului
Animaţia socio-educativă apare că un mijloc de integrare şi de adaptare, favorizează comunicarea,

orientează energiile spre sarcini colective.
Animaţia apare că o alternativă la actualul mod de realizare a educaţiei care vine să completeze formarea
şcolară, eventualele carenţe, reprezentând totodată un instrument de transmitere a culturii. Animaţia oferă
posibilitatea descoperirii unor noi stiluri, moduri de viaţă, având o funcţie inovatoare prin însăşi alternativă pe
care o oferă.

Artă povestirii (storytelling)
Metodă Storytelling, denumită şi Artă povestirii este o metodă ce porneşte de la o poveste, un mesaj, o

valoare, un principiu ce se doreşte a fi transmis, nu pentru a fi copiat, ci pentru a fi înţeles, explorat şi apoi
adaptat în manieră persoanal de fiecare ascultător în parte. Ea implică trei elemente esenţiale: Povestea,
Povestitorul şi Publicul. Storytelling este o metodă participativă ce implică publicul în toate etapele.

Biblioteca Vie
Biblioteca Vie îşi propune să promoveze respectul pentru drepturile omului şi demnitatea umană, să

atragă atenţia asupra diversităţii în toate formele ei, să stimuleze dialogul între oameni. De ce acest dialog?
Pentru că de multe ori diferenţele dintre oameni nu sunt valorificate că fiind resurse, de cele mai multe ori
aceste diferenţe duc la discriminare, suspiciune şi respingere.

Dans Contemporan
Atelierul abordează corpul că pe un spaţiu deschis, de explorat, un spaţiu capabil să surprindă şi să se

surprindă, scăpând rutinei şi obişnuinţelor cotidiene. Metodă presupune atât antrenament fizic, ce are drept scop
conştientizarea şi sensibilizarea corpului, pregătindu-l pentru noi descoperiri, cât şi jocuri şi improvizaţii,
concentrându-ne pe spontaneitate şi autenticitate, pentru a putea debloca propriile resorturi creative şi pentru a
se dezvoltă capacitatea de a “vorbi” prin mişcare.

Delivering Life
Metoda constă în identificarea unor nevoi şi provocarea unor evenimente memorabile prin care aceste

nevoi sunt împlinite. Este asemănător unui flash mob, diferenţa constând în faptul că este un eveniment care îi
face pe spectatori actori şi îi instigă la participare, scopul acţiunii fiind unul de evidentiere a nevoilor existente
în diferite comunităţi sau grupuri sociale şi conştientizarea şi sublinierea lor în faţă celor care nu le observă.

Dezbateri (Debate)
Pe scurt, o dezbatere academică (numită şi educaţională sau formală), presupune o tema de discuţie,

două echipe, pro şi contra şi un arbitru care decide care parte a fost mai convingstoare. Diferenţele principale
între dezbaterile generale din societate şi dezbaterile educaţionale sunt structura, restrângerea temei aflate în
discuţie şi caracterul de competitte.

Expoziţia Vie
Este o metodă activă care promovează dialogul între un grup preocupat de o problema specifică şi

membrii unei comunităţi, prin manifestări creative în spaţiul public. În expoziţia vie, spaţiul public devine o
”galerie” deschisă, unde “exponatele” (iniţiatorii acţiunii) prind viaţă, interacţionând cu “vizitatorii” (membrii
comunităţii) cu scopul de a transmite un mesaj de interes pentru comunitate.

Mijloace de activizare a lecţiei
Maria Sin

Şcoala Gimnazială ,,Al. I. Cuza” Bacău

Perfecţionarea şi modernizarea învăţământului, sporirea eficienţei lui se realizează cu precădere, prin
folosirea unor modalităţi de activizare tot mai intense a elevilor.

Numai o acţiune efectivă, care include interesul şi curiozitatea, trăirile afective, realizează un
învăţământ de calitate.

Învăţătorul are menirea, nu atât de a transmite informaţii, cât, mai ales să insufle elevilor dorinţa de a
dobândi cunoştinţe prin eforturi proprii.

El trebuie să le arate elevilor calea de urmat, să susţină şi să ordoneze efortul elevilor, să îi ajute să
înteleagă lumea în care trăiesc şi s-ă aplice în diferite situaţii de viaţă ceea au învăţat.

Elevul trebuie să nu mai fie privit ca un receptor de informaţii care reproduce cunoştinţele transmise,
ci, ca autor al propriei formări. Trebuie pus în situaţia de a căuta, a cerceta, a descoperi singur, trebuie să i se
formeze creativitatea şi capacitatea de a folosi informaţiile din mediu.

Metodele active folosite în acest scop, îşi propun, în acelaşi timp, îmbinarea studiului individual cu
învăţarea în grupe sau în echipe.

Activitatea în echipe, presupune rezolvarea sarcinii didactice de către toţi membrii echipei, împreună
contribuind, fiecare după puterile sale. Copiii agrează această modalitate de lucru care stimulează învăţarea. Ei
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se mobilizează mai mult ca de obicei din dorinţa de a contribui personal la succesul echipei şi de a câştiga
aprecierea şi respectul grupului din care face parte.

Totodată, învaţă să colaboreze, să accepte părerile altora, să le asculte argumentele, să se ajute unii pe
alţii, să se bucure de succesul echipei.

Din experienţa la clasă  ştim, ca folosind metode şi procedee variate, prin care să îi atragem pe elevi,
să-i antrenăm, vom avea rezultate mai bune.

De aceea, este foarte important modul în care concepem orele, lecţia fiind forma de bază a procesului
de predare-învăţare. Pentru a le face mai interesante şi mai plăcute, putem presăra lecţiile cu dezlegări de
careuri, ghicitori, proverbe, curiozităţi ştiintifice, experimente, fel de fel de jocuri didactice.

În cele ce urmează voi exemplifica cu activităţi pe care le-am folosit la ore, pentru a-i determina pe
elevi să participe activ la lecţii.

Menţionez, că o parte din aceste activităţi, au fost desfăşurate pe grupe de lecţii, altele alternând
activitatea frontală cu cea independentă.

1. Obiectul: Comunicare
Subiectul: Adjectivul

Clasa a III-a
Denumirea jocului:,,Jocul însuşirilor”
Desfăşurarea jocului: se desfăşoara pe rânduri de bănci.

Pe prima bancă se află o foaie albă. Elevul din stânga scrie un substantiv, trece hârtia celui din dreapta,
care va scrie alături o însuşire a substantivului. Hârtia trece la colegii din spate, care completează la fel. Nu se
admit repetări de substantive sau însuţiri. Câştigă rândul care a terminat primul şi a scris corect.

2. Obiectul: Comunicare
Subiectul: ,,Părtile compunerii”
Clasa : a III-a
Denumirea jocului: ,,Cea mai bună introducere”
Desfăşurarea jocului:
- învăţătorul fixează clasei o temă pentru compunere (,,În pădure”, ,,În excursie”,  ,, La

scăldat”).
- Le cere elevilor să scrie introducerea. Cei care realizează cele mai frumoase introduceri,

continuă compunerea oral.
3. Obiectul: Comunicare
Subiectul: Joc de rol
Clasa: a III-a
Denumirea jocului: ,,În drum spre şcoală”
Desfăşurarea jocului:
- se prezintă elevilor o întâmplare traită de un copil din clasa I, care, mergând spre şcoală, a

coborât din autobuz într-o staţie şi s-a rătăcit;
- la îndemnul învăţătorului, elevii, constituiţi în câteva grupe, îşi exprimă părerile, sugestiile, cu

privire la situaţia copilului şi la soluţiile posibile, le compară şi le apreciază.
Rezolvarea unei astfel de situaţii-problemă permite activitatea de grup şi utilizarea unor procedee ca:

ascultarea, observarea, analiza şi precizarea situaţiei, emiterea de alternative posibile, alegerea
soluţiei optime, interpretarea rolului corespunzător opţiunii realizate şi tragerea concluziilor.

4. Obiectul: Ştiinţe
Clasa: a III-a
Unitatea de învăţare: ,,Caracteristici ale corpurilor şi subsţanţelor”
- elevii au adus corpuri de forme, culori şi dimensiuni diferite şi le-au grupat după formă, culoare,

grosime şi lungime;
- au verificat prin măsurare capacitatea unor vase diferite;
- au selectat cuvintele ce denumesc corpuri solide, lichide şi gazoase;
- au făcut experimentele: dizolvarea zahărului, sărituri în apă, evaporarea apei prin fierbere ca

trecerea a ei din stare lichidă în stare gazoasă, condensarea vaporilor pe capacul vasului, pentru
a observa trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă;

- au semănat boabe de grâu sau fasole, le-au îngrijit şi au urmărit cum răsar şi cresc plantele;
astfel au înţeles diferenţa dintre corpurile cu viaţă şi cele fără viaţă(cele cu viaţă cresc, se
dezvoltă);

- au mers în vizită la Muzeul de Ştiinţe ale Naturii şi la Acvariu , unde au văzut diferite animale şi
mediile lor de viaţă;

- au căutat şi au scris ghicitori despre plante şi animale, pe care şi le-au spus unii altora, încercând
să recunoască despre cine este vorba;

- au completat rebusuri în care s-au folosit cunoştinţele anterioare.
5. Obiectul: Ştiinţe
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Clasa: a III-a
Unitatea de învăţare: CORPUL UMAN
Au făcut experimente pentru a stabili rolul organelor de simţ(ochi , urechi, limbă, nas, piele);
- au făcut exerciţii de recunoaştere a subsţantelor după miros sau după pipăit;
- au făcut exerciţii de recunoaştere a persoanelor după auz (un copil care stătea cu spatele la clasă

trebuia să recunoască vocea care l-a strigat);
6. Obiectul: Ştiinţe
Clasa: a III-a
Unitatea de învăţare: OMUL ŞI MEDIUL
- au selectat şi grupat animale după mediul lor de viaţă;
- au făcut experimente pentru a vedea că solul conţine aer şi apă şi că este permeabil;
- au realizat afişe şi desene prin care au arătat efectele negative ale poluării apei, solului şi

aerului;
- s-au făcut experimente pentru a vedea  că aerul cald devine mai uşor şi se ridică, iar cel rece,

devine mai greu şi coboară (cu lumânarea aprinsă la uşă sus, şi jos; cu fâşia de hârtie asupra
unei flăcări);

- au alcătuit o scurtă povestire ştiintifico-fantastică, în care şi-au imaginat ce s-ar întampla dacă
atmosfera ar fi distrusă pe planeta noastră;

- au conspectat de la bibliotecă despre dinozauri şi motivele dispariţiei acestora;
- au adus ilustraţii cu plante şi animale ocrotite de lege;
- au realizat scurte compuneri despre o plimbare la iarbă verde, în care au scris cum se străduiesc

să nu polueze solul, apa, aerul (merg pe jos, şi nu cu maşina, nu aruncă resturi de alimente,
hârtii, nu fac focul în pădure);

- au îngrijit florile din clasă (le-au udat, au mărunţit pământul din ghivece, au şters frunzele de
praf, le-au rupt pe cele uscate);

- au mers cu clasa în parc şi au făcut curăţenie.
La sfârşitul fiecarei unităţi de învăţare, elevii au dat o proba de evaluare, pentru a vedea ce au reţinut

din lecţiile parcurse.
Acestea au fost concepute sub forma de propoziţii lacunare, sub formă de întrebări, la care era necesar

să se formuleze răspunsuri, sub formă de rebusuri sau întrebari, care îi puneau în faţa unei situaţii-problemă.
Proba putea fi rezolvată, punând în practică ceea ce au învăţat la orele de ştiinţe, astfel încât, copii îşi

dau seama că lucrurile învăţate din experienţa de la şcoala nu sunt inutile, ci se lovesc de ele în viata.
Concluzii
Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să îl implice pe

elev în procesul de învăţare şi să îl transforme într-un participant activ. Elevul nu este activ atunci când
reproduce cuvânt cu cuvânt ceea ce i s-a dictat pe caiet sau a găsit în manual, ci atunci când depune un efort
personal de cercetare, de gândire, în scopul de a descoperi singur adevărul.

Mijloacele de activizare folosite în ore au o multitudine de valenţe pozitive care împiedică monotonia
orei de curs, atrage şi antrenează pe elevi să participe la lecţie,  îi incurajeaza şi îi stimulează pe cei mai slabi
sau mai timizi; cunoştinţele dobândite prin efort propriu sunt însuşite cu mai multă uşurinţă şi pentru o perioada
mult mai îndelungată de timp; le dezvoltă elevilor spiritual de iniţiativă, dorinţa de autodepăşire, gândirea
creativă; îi ajută să înţeleagă mult mai uşor legătura dintre cauză şi efect, să realizeze corelaţii între disciplinele
de învăţământ; le formează deprinderi de comportare corectă, civilizată; le dezvoltă simţul estetic; le
demonstrează că lucrurile învăţate la şcoală au aplicabilitate practică, iar învăţătorul are satisfacţii mult mai
mari când vede ca elevii sunt interesaţi şi învaţă din plăcere, nu din constrângere.

Bibliografie:
Şandor, R., Promovarea metodelor activ-participative la lecţiile de ştiinţe, Revista de pedagogie, nr. 12/1982
Ghid metodologic de aplicare a programei şcolare de Ştiinţe ale naturii, Bucureşti, 2001
Învăţarea activă – Ghid pentru formatori şi cadre didactice, Bucurerşti 2001

Educaţia non- formală la clasa pregătitoare

Solomon Valentina
Şcoala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău

Educaţia non-formală reprezintă cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante.
Avantajele sale multiple înglobează atingerea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de
învăţământ, cu un aport suplimentar de abilităţi dobândite în condiţiile unei  libertăţi de exprimare duse la
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maxim. Educaţia non-formală înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, prin care se trasează
o punte între cunoştinţele predate de cadrele didactice şi punerea acestora în practică. Acest tip modern de a
instrui elimină stresul notelor din catalog, temele obligatorii şi disciplina impusă din timpul programului şcolar.

Obiectivele educaţiei non-formale urmăresc să completeze instruirea pur teoretică prin activităţi
atractive care să cuprindă cât mai multe domenii. Cadrul în care trebuie  să se desfăşoare aceste activităţi trebuie
să fie în afara şcolii, însă într-un loc instituţionalizat. Aceste tipuri de activităţi au menirea să contribuie la
perfecţionarea individuală. Educatorul non-formal trebuie să deţină multă flexibilitate, adaptabilitate şi
rapiditate, compensate de un entuziasm răsunător.

Educaţia non-formală poate fi împărţită în două tipuri principale de activităţi:
- activităţi extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive şi artistice;
- activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie şi dezvoltare personală, excursii, activităţi

culturale (muzeu, teatru, biblioteci).
Educaţia non-formală însoţeşte cu succes formarea elevilor din clasa pregătitoare deoarece facilitează

trecerea într-un mod plăcut spre cunoaşterea realităţii.
Faptul că pune în centrul procesului de învăţare individul, educaţia non-formală reprezintă punctul

forte. Elevul este motivat şi nu se simte constrâns să înveţe. Mai târziu aceste competenţe pot fi transferate de
către acesta în sfera muncii. Se doreşte dezvoltarea spiritului de echipă, capacitatea de planificare a lucrurilor,
autodisciplina, dezvoltarea personalităţii, iniţiativa, luarea deciziilor. Toate acestea pot fi înglobate în jucării.
Jucăriile sunt menite să stimuleze inteligenţa copilului şi să sporească încrederea în sine, făcându-l conştient de
aptitudinile şi capacităţile sale. Copiii se detaşează de ceea ce învaţă la şcoală, punând în aplicare prin
intermediul jucăriilor anumite comportamente, precum şi modalităţi de aplicare sau abatere a regulilor. Jucăria
este instrumentul perfect prin care copilul îşi poate exterioriza trăirile, frustrările, dorinţele.

La clasa pregătitoare copiii trebuie să simtă cât mai în largul lor, iar pentru acest lucru am luat iniţiativa
de a construi un mini teatru de păpuşi.

OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE:
- să înveţe să facă parte dintr-o echipă;
- să îşi corecteze limbajul;:
- să îşi dezvolte vocabularul şi capacitatea de exprimare orală;
- să înveţe să respecte, ascultându-şi colegul;
- să inventeze scenarii proprii, poveşti;
- să asigure un mediu propice exersării şi cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini şi

capacităţi;
- să formeze o viziune asupra viitoarei profesii.

Pe lângă dezvoltarea creativităţii, elevii clasei pregătitoare îşi pot exprima cu uşurinţă sentimentele şi
emoţiile, învaţă să şi le recunoască şi îşi exprimă corporalitatea, ceea ce conduce  la o mai bună cunoaştere de
sine.

Această activitate şi anume teatrul de păpuşi dezvoltă atenţia şi capacitatea de concentrare a elevilor.
La nivelul motricităţii are loc o îmbunătăţire a dexterităţii şi a motricităţii fine. Elevul are posibilitate

de a-şi exprima visurile, înfrângerile, iar cadrul didactic poate uşor prin acest intermediu să-şi cunoască
colectivul. Activitatea are un impact pozitiv asupra elevilor, fiind aşteptată cu mult interes din partea clasei.

Modalități de integrare a nonformalului în context formal

Mirela Spiţă
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău

Sunt responsabilă de partea care mi se cuvine în formarea elevilor. Este mărturisirea de credință din
domeniul profesional, este motivul implicării active în împlinirea direcțiilor de dezvoltare a școlii, prevăzute în
PDI, este cauza derulării proiectelor în variate domenii educaționale, în sprijinul dezvoltării personale a
copiilor, proiecte inițiate în egală măsură în context formal și în context nonformal.

În urma experienței acumulate, consider că educaţia nonformală este educaţia care presupune: acces la
educaţie pentru copii, tineri, adulţi şi bătrâni, oferindu-se egalitate de şanse (argument: grupurile eterogene -
vârstă, sex, instruire, etnie, cult religios - conduc spre activităţi de învăţare variate, inedite); absenţa evaluării /
notării (argument: se crează o ambianţă relaxată, calmă, plăcută pentru învăţare); oferirea de noi competenţe
de învăţare, complementare celor prevăzute în programele şcolare (argument: conţinuturile abordate conduc
spre satisfacerea interesului, întărirea self-confident-ului); flexibilitate şi entuziasm, adaptabilitate şi
rapiditate în adoptarea variatelor stiluri de conducere a activităţii (argument: sunt prioritare nevoile şi cerinţele
educabilului); organizarea procesului de învăţare în context diferit, cu metode, mijloace şi activităţi diferite
de învăţarea formală (argument: procesul de învăţare în nonformal trebuie organizat, planificat, proiectat astfel
încât să fie eliminată ideea de şcoală); implicarea partenerilor din afara şcolii în educaţie (argument:
experienţa partenerilor este pusă în evidenţă de rezultatele obţinute).
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Activitatea în domeniul nonformalului a debutat în 2004, an în care am gândit primul proiect
educațional în domeniul extracurricular. Acum, în noiembrie 2013, portofoliul personal cuprinde peste 25
programe, proiecte și acțiuni al căror autor și manager sunt. Ariile sunt diverse: proiecte de dezvoltare personală
și profesională, de voluntariat, proiecte sociale, de mediu, de dezvoltare a abilităților de viață, de strângere de
fonduri, de cultură şi civilizaţie română şi străină, de artă. Rezultatele vizibile sunt variate: amenajarea curții
școlii cu ronduri de flori, un foișor în care ne desfașurăm activitățile în aer liber, expoziții, excursii, reviste,
broșuri, pliante, afișe, albume şi îndrumare metodice, articole în presa locală și națională, întrajutorarea
semenilor cu vârste de la 6 până la 82 ani, colectarea în 2 ani a peste 5,7 tone maculatură, 1042 țigări adunate de
la cetățenii din localitate și distruse ș.a. Consider că rezultatele de valoare sunt puse în evidență observând
atitudinea elevilor şi manifestările abilităților de viață dobândite de elevii împlicați, rezultate obținute alături de
parteneri de încredere: Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, Primăriile Bacău, Săucești, Hemeiuș,
Colonești, ANPM, ARPM, AMEC, ABA Siret, CJRAE, ISJ, Asociația Betania, DSP Bacău, Asociația Iubim
Natura, cămine pentru vârstnici, Palatul Copiilor, agenți economici, părinți.

Propunerea cu care accept provocarea de a prezenta o metodă de lucru atât în sistemul formal cât și în
nonformal este SCRISOAREA-FLUVIU. Metoda a fost inovată de Asociaţia ProEuropa şi adaptată în timpul a
doi ani școlari (2011-2013) pentru contextul în care îmi desfășor activitatea. O experimentez în activităţi
formale și nonformale din cadrul proiectelor educaţionale pe care le coordonez, în care implic elevii, părinţii
lor, membrii familiilor, librăriile din localitate, bibliotecari, magazine şi administraţia parcurilor (în vederea
expunerii scrisorilor).

Fiecare participant la activitate primeşte harta localităţii, cu recomandarea de a posta pe hartă 10
librării. La o viitoare întâlnire, hărţile se confruntă şi se completează (participantul învaţă să se orienteze cu
ajutorul hărţii, să localizeze pe hartă clădiri, să exploreze şi alte cartiere decât cel în care locuieşte, să se
deplaseze „la picior” în localitate).

Din lista de 10 librării, participantul vizitează una / mai multe şi, în urma discuţiilor cu vânzătorul,
întocmeşte o listă de 10 titluri de carte potrivite vârstei, cărți pe care dorește/este tentat să le citească
(participantul învaţă să comunice cu persoane noi, de vârstă diferită de a lui, să argumenteze, să cerceteze, să
descopere noi apariţii editoriale, să stabilească priorităţi).

În urma discuţiilor de grup, din lista de 10 cărţi decide titlul pe care îl va aborda. Cartea poate fi
achiziționată sau împrumutată de la biblioteca școlii / județeană / orășenească. În acest sens am vizitat cu elevii
și părinții lor Biblioteca Județeană C. Sturdza Bacău.

În urma lecturii, întocmeşte o fişă de lectură după modelul preferat şi realizează o ilustraţie a cărţii
(participantul învaţă să îşi susţină punctul de vedere, să-l revizuiască, re/descoperă plăcerea lecturii, selectează
informaţiile şi le prezintă în scris, se familiarizează cu modalităţi variate de transmitere a mesajului – limbaj
verbal şi limbaj plastic).

La finalul lecturii, am organizat în cadrul bibliotecii județene din localitate acțiunea Agora grecească,
la care am invitat și părinții elevilor. În cadrul acțiunii, elevii, părinții lor, bibliotecarele au discutat pe baza
lecturii personale, au schimbat impresii, au prezentat personajele preferate, argumentând alegerea (participantul
cunoaște și împărtășește bucuria lecturii alături de alți cititori).

Fişele de lectură și ilustrațiile de carte se leagă într-o scrisoare-fluviu cu titlul Citeşte şi tu!
(participantul are satisfacţia contribuţiei la realizarea unei lucrări colective, la depăşirea unui record de lungime
a scrisorii, la abordarea creativă a lucrării, la implicarea în activitatea de lectură a altor persoane decât cele din
grupul țintă). Scrisoarea este expusă public în vederea adresării îndemnului de a citi.

Imaginile surprinse în timpul derulării proiectului sunt postate pe pagina de facebook a școlii
(octombrie-decembrie 2011, aprilie-iunie 2012, mai 2013).

Am preluat metoda biblioteca vie folosită în context nonformal, am prelucrat-o, transformând-o în
PĂRINŢII, CĂRŢI VII. În ultimii doi ani școlari am invitat părinţi la școală, să susțină activități. Am adus
nonformalul în context formal pentru a învăţa tehnica decorării ramelor de tablou de la d-na S., tehnica tangram
de la părintele T.D., pentru a învăţa jocuri de tabără de la d-na T.M. Am modelat în aluat obiecte decorative şi
am pregătit dulciuri de casă alături de d-na G., am dansat alături de d-na P. pe muzica interpretată de d-nul P.,
am vizitat atelierul de tâmplărie al familiei D. Lista continuă. Rezultatele? Abordarea de noi conținuturi a
condus la creșterea interesului pentru învățare, a gradului de implicare activă și a încrederii în sine. Imagini
surprinse în timpul activităţilor sunt postate pe pagina de facebook a şcolii (septembrie 2011-aprilie 2013). De
asemenea, menţionez faptul că activităţile în săptămâna Şcoala altfel au fost susţinute de părinţii elevilor. Rolul
pe care l-am avut a fost de consultant în organizarea şi desfăşurarea activităţilor iniţiate de părinţi şi elevi.
Imaginile surprinse se află postate, de asemenea, pe fagina de facebook a școlii (aprilie 2012, aprilie 2013).

În cadrul proiectului MĂRUNŢIŞURI...PENTRU GRĂDINA ŞCOLII, elevii au confecţionat prin
efort propriu tablouri, gablonţuri, fotografie, ş.a. şi au colectat mărunţişuri (obiecte personale de bună calitate,
de care se pot lipsi: cărţi, jucării, rechizite, jocuri, ş.a.), le-au sortat pe raioane. Elevii vânzători şi responsabilii
de raion au fost instruiţi cu privire la așezarea produselor pe raft, și-au însușit tehnici de vânzare, de abordare a
clienţilor, instruirea fiind realizată de părinți-vânzători. O altă echipă a înregistrat marfa şi a stabilit preţurile.
Au învăţat să devină contabili, instruirea fiind făcută de un student în domeniu. Echipa de gardieni a fost
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instruită cu privire la modalităţile de menţinere a ordinii din „magazin” (10 chioşcuri de lemn oferite de
administraţia parcului din localitate, amplasate în curtea şcolii), la prevenirea eventualelor „fraude”. Pentru
instruire am folosit un părinte-gardian. Echipa de casieri a fost instruită să utilizeze o casă de marcat, să
elibereze bonuri pentru fiecare raion din magazin. Echipa responsabilă cu publicitatea a gândit şi obţinut
reclamele, le-a distribuit printre posibilii clienţi şi în presa locală. Cu suma obţinută, elevii au achiziţionat
materiale necesare (flori, gărduţuri de lemn, piatră de marmură) şi au amenajat grădina şcolii, nu înainte de a fi
instruiţi cu privire la aspectele pe care le presupune activitatea de grădinărit. Reluând acțiunile într-un alt an,
echipa a achiziţionat un foişor, amplasat în curtea interioară a şcolii. Aici se desfăşoară activităţi în aer liber. În
proiect au fost implicaţi toţi elevii şcolii în mod direct (activitate de donare, sortare, vânzare, amenajare,
publicitate) sau indirect (activitate de cumpărare a produselor), au căpătat noi competenţe, au participat la
activităţi de instruire conform cu nevoile pe care le-au avut, au dobândit abilităţi de viaţă: antreprenoriale, de
comunicare, de muncă, de informare. S-a îmbunătăţit vizibil aspectul curţii şcolii şi gradul de responsabilizare a
elevilor cu privire la păstrarea bunurilor obţinute prin efort propriu. Acțiunile proiectului s-a reluat, la
solicitarea elevilor, în săptămâna Şcoala altfel, cu numele TÂRG. PRODUSELE NOASTRE PENTRU
DUMNEAVOASTRĂ.

Scopul proiectului de educaţie interculturală ŢARA MEA. DE LA SEMINŢE LA BUCATE este
transmiterea valorilor cu privire la alimentaţia tradiţională. Acţiunile pe care le-am proiectat alături de partenerii
locali şi internaţionali au urmărit atingerea obiectivelor proiectului prin acţiuni de informare, vizite la fabrici şi
la ferme, activităţi de vizitare a pieţelor din oraş şi de achiziționare a produselor alimentare din piețe și
supermarket-uri, în cadrul cărora au învăţat şi să comunice eficint cu vânzătorii / personalul din magazin și cu
clienții aflați în spațiul acestuia. Informaţiile au fost transmise colegilor din SUA (pateneriat cu World
Awareness Children's Museum), din Turcia (parteneriat cu școli din Istanbul și Erdine) prin elemente de limbaj
plastic. Lucrările de creație plastică realizate la ora de educație plastică au fost exp use într-o expoziţie vie în
sediul bibliotecii din localitate și pe site-ul Pambac. Activităţile sunt postate pe pagina facebook a şcolii
(octombrie 2011-iunie 2012).

Provocarea de a participa la proiecte de implicare socială a venit la inițiativa AMEC prin derularea de
proiecte de socializare și prevenire a comportamentelor cu risc la copii și adolescenți, de educație prin implicare
în viața comunității locale. În cadrul proiectului TINERI PENTRU UN VIITOR CURAT, în care sunt
voluntar, am abordat metode diverse: storytelling (în lecţiuni, povestiri moralizatoare), debate, animație
stradală, origami, teatru de umbre, teatru de improvizație. Peste 70 elevi de 6 până la 17 ani au donat bibliotecii
mese de lectură cumpărate cu fonduri obținute din vânzarea felicitărilor confecționate în activitățile de lucru
manual (handmade). În urma activităţilor de dezvoltare a abilităţilor de viață au învățat și lecția respectului, a
lucrului bine făcut, a disciplinei, a stăpânirii de sine, a implicării responsabile în viața comunității locale.

Acţiunile se subscriu obiectivelor strategice pe care şcoala le-a propus prin PDI: promovarea unui
sistem de învăţământ compatibil cu normele U.E., şanse egale de educaţie, implicarea şcolii în acţiuni de
cooperare.
http://www.facebook.com/pages/scoala-alexandru-ioan-cuza-bacau

Demersuri creative în predarea şi învăţarea istoriei.
Proiectul şi portofoliul

Suciu Mariana
Şcoala Gimnazială Asău

Varietatea şi complexitatea situaţiilor instructiv-educative impun fundamentarea unui sistem tot
mai cuprinzător al formelor de organizare al activităţilor educaţionale.

Fiecare lecţie de istorie este un act de creaţie al învăţătorilor/profesorilor şi al elevilor. Deşi
Programa şcolară, manualul de istorie şi cunoştinţele învăţătorilor/profesorilor continuă să rămână baza de
elaborare a lecţiei, totuşi învăţătorul/profesorul trebuie să adopte o atitudine creatoare, critică faţă de primele
două.

Purificarea conţinutului învăţământului istoric nu trebuie să fie de vocabular, ci de
mentalitate. Învăţătorul/profesorul este cel care garantează, în ultimă instanţă, calitatea activităţii şcolare, zi de
zi.

Pentru modernizarea demersului didactic, în organizarea lecţiilor de istorie, am încercat să
depăşim sala de clasă, practica şcolară evidenţiind o serie de modalităţi care pot contribui la sporirea eficienţei
lecţiei. Astfel, nu am renunţat pe deplin la lecţia de istorie, întrucât prin intermediul ei am reuşit să asigurăm
formarea şi reprezentarea noţiunilor istorice, legăturile cauzale dintre ele, dar atunci când situaţiile de învăţare
au presupus utilizarea unor cunoştinţe dobândite anterior de către elevi, raţionamente mai simple şi au oferit
condiţii ca elevii să ajungă prin efort propriu la generalizările necesare, am organizat instruirea acestora în
activităţi independente.

În organizarea muncii independente am respectat următoarele cerinţe:
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 Planificarea riguroasă a formelor de acţiune independentă;
 Am ţinut cont de ritmul diferit de lucru al elevilor, nivelul de cunoştinţe, precum şi deprinderea de a lucra

independent, pentru a asigura fluiditatea procesului instructiv – educativ;
 Am stabilit cu exactitate timpul necesar pentru rezolvarea problematicii, în aşa fel încât să fie posibilă

parcurgerea integrală a secvenţei didactice de către elevi, ceea ce a presupus stabilirea, în prealabil, a
etapelor fiecărei sarcini, în funcţie de gradul de dificultate al acestora;

 Am asigurat parcurgerea conştientă, etapizată a fiecărui moment în parte, sub stricta noastră supraveghere,
interpelându-i progresiv pe elevi, în aşa fel încât să reuşim coordonarea efortului intelectual al elevului spre
sesizarea esenţialului, spre exprimarea şi interpretarea coerentă şi corectă a concluziilor. În acest fel,
eventualele nereguli au putut fi sesizate din timp, îndreptarea lor făcându-se din mers, fără acele sincope
care pot traumatiza procesul învăţării.

Proiectul este o metodă didactică interactivă, cu rol instructiv-educativ, mai puţin utilizată
până acum în învăţământul primar românesc.

Prin metoda proiectului elevii “sunt constrânşi astfel să efectueze în mod activ unele instruiri
pe care nu le-ar putea realiza în alte condiţii (să răspundă, să prevadă, să planifice, să rezolve probleme etc.).
Proiectul este atât o cauză şi un motor de instruire, cât şi o metodă pedagogică” (Pelpel P., 1993, pag.170).

Proiectul constituie o provocare adecvată posibilităţilor elevilor şi implică o activitate
efectivă de cercetare, desfăşurată într-un anumit interval de timp.

 Tipuri de proiecte după demersul realizat.
 Proiect de tip constructiv prin care elevii au elaborat afişe, colaje de fotografii, colecţii de hărţi istorice

sau militare, portrete de domnitori, imagini cu monumente istorice vizitate etc.;
Exemplu: după ce elevii au studiat capitolul „Strămoşii  noştri” li s-a cerut să realizeze afişe ce au cuprins:
portretele personalităţilor istorice Burebista, Decebal, Traian, Apollodor din Damasc; hărţi – Dacia în
timpul lui Burebista, Dacia până la cucerirea romană, Primul război daco-roman (101-102), Al doilea
război daco-roman (105-106), Dacia romană; imagini ale ruinelor cetăţilor dacice Sarmizegetusa, Blidaru,
Costeşti, Columna lui Traian, Forumul roman, Trofeul cel Mare de la Adamclisi; fragmente din diferite
povestiri referitoare la epoca respectivă.

 Proiect de tip problemă prin care elevii trebuie să rezolve o situaţie-problemă (prevenirea distrugerii unor
monumente istorice, amenajarea unei expoziţii cuprinzând obiecte de artizanat – ceramică, cusături – din
diferite epoci, monede şi bancnote vechi etc.;

 Proiect de tip învăţare prin care elevii trebuie să-şi îmbunătăţească o tehnică sau o procedură de instruire
(utilizarea dicţionarului, căutarea bibliografiei pentru o temă, folosirea hărţii şi atlasului istoric etc.).

 Etapele de realizare a unui proiect
 Alegerea subiectului sau temei proiectului. Învăţătorul propune tema proiectului, iar elevii aleg

subiectele din cadrul temei. Ideal ar fi ca elevii să sesizeze anumite situaţii-problemă din cadrul istoriei
locale şi să sugereze realizarea unor proiecte pentru soluţionarea lor.

 Constituirea grupelor de lucru. Un grup optim de lucru cuprinde 2-5 membri, în funcţie de tema
proiectului, experienţa participanţilor, natura obiectivelor. Cu cât creşte numărul membrilor grupului, cu
atât scade posibilitatea participării efective la activitate, dar poate creşte calitatea produsului realizat.

 Programarea etapelor de lucru şi distribuirea responsabilităţilor. În funcţie de obiectivele vizate,
timpul, spaţiul, mijloacele disponibile, gradul de dificultate al proiectului, elevii stabilesc succesiunea,
durata şi conţinutul fiecărei etape de lucru. Acestea pot fi: identificarea surselor de documentare (manuale,
hărţi, reviste, persoane sau instituţii), analiza situaţiei-problemă, prelucrarea materialelor, propunerea unor
variante de rezolvare, alegerea soluţiei optime etc. Dacă proiectul va fi realizat de către un grup, se
distribuie responsabilităţi fiecărui membru.

 Cercetarea propriu-zisă.
 Realizarea materialelor şi a proiectului. Fiecare elev parcurge etapele stabilite anterior până la realizarea

produsului proiectat.
 Evaluarea rezultatelor. În această etapă se realizează: prezentarea, analiza, compararea, aprecierea

proiectelor. Se evaluează cercetarea în ansamblu, modul de lucru, modul de prezentare şi produsele
realizate.

În realizarea proiectului ne-am propus următoarele obiective:
 Obiective cognitive: să identifice, să caracterizeze, să localizeze şi să clasifice monumentele cu

valoare istorică şi instituţiile importante din zona apropiata localitații noastre;
 Obiective formative:
- să colecteze, să prelucreze, să selecteze, să sintetizeze, să expună informaţii despre monumentele

istorice din zonă;

- să elaboreze un demers de analiză şi soluţionare a unei probleme de cercetare;

- să distribuie sarcini membrilor grupului, să coopereze optim cu ceilalţi membri ai grupului, să realizeze
corect şi la termen sarcinile primite.
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a) Alegerea temei proiectului şi motivarea elevilor. Alegerea temei proiectului s-a stabilit după ce în prealabil
copiii au participat la Turul oraşului. La întoarcerea în şcoală elevii au fost întrebaţi: Ce monumente istorice
vizitate te-au impresionat cel mai mult ?; De ce vizitezi sau nu un anumit monument istoric ?; Care este
monumentul istoric preferat ? De ce ?; De ce este nevoie de un ghid al monumentelor istorice şi clădirilor
importante  ?; Pentru cine este util acest ghid ?.

b) Constituirea grupelor de lucru. Elevii constituie grupe fie aleator, fie conform unor criterii stabilite de
învăţător sau de către ei (relaţii de prietenie, încredere şi respect reciproc, proiecte realizate anterior etc.). În
cazul de faţă, am grupat elevii după răspunsul pe care l-au dat la întrebarea “Ce monument istoric preferi ?”.

c) Programarea etapelor de lucru şi distribuirea responsabilităţilor. În cadrul grupului sunt atribuite
responsabilităţi: liderul grupului care coordonează activitatea şi facilitează participarea membrilor la discuţie;
secretarul, care notează ideile membrilor grupului, strategia de lucru, bibliografia etc.; timer-ul, care urmăreşte
încadrarea în timp; raportorul, care prezintă proiectul în clasă etc.

Se adresează întrebările: Cum?, Unde ?, De la cine ne vom documenta ?. Fiecare grup formulează
răspunsurile independent, apoi le comunică clasei.

Se solicită fiecărui grup să întocmească o listă cu monumentele istorice şi clădirile principale din oraş,
pe care le selectează şi le include în proiect.

d) Cercetarea propriu-zisă. Fiecare grup vizitează monumentele istorice şi clădirile alese, colectează
informaţii, fotografii, adresează întrebări etc. Pe baza informaţiilor colectate, fiecare grup redactează un
material despre obiectivele observate şi creează materialul publicitar (diapozitive, fotografii, colaje, afişe).

e) Prezentarea rezultatelor. Fiecare grup prezintă materialul realizat. Se organizează o expoziţie cu afişe
publicitare.

f) Evaluarea rezultatelor: elevii răspund la întrebările unui chestionar: Care ghid turistic a fost cel mai bine
realizat ?; Care material publicitar are cel mai mare impact asupra publicului ?; Ce dificultăţi aţi întâmpinat în
timpul realizării proiectului ?; Ce măsuri propuneţi pentru creşterea eficienţei ? Se analizează răspunsurile
elevilor şi se vor face aprecieri asupra modului de lucru şi recomandări pentru activităţile viitoare.
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Grădiniţa şi familia- parteneri în realizarea formelor educaţiei
Stoica Claudia

Grădiniţa Popoiu, Şcoala Gimnazială Palanca, jud. Bacău

Grădiniţa este o instituţie şcolară de realizare a educaţiei formale, specializată şi adaptată pentru copiii
cu vârste între 3 şi 6-7 ani. Ea îşi propune să ofere un program formativ de calitate, bazat pe joc, care să permită
copiilor să dezvolte abilităţi sociale, emoţionale, cognitive şi fizice care îl va pregăti pentru activitatea specifică
din învăţământul primar. Ca urmare a specificului activităţii sale, procesul desfăşurat în cadrul său se numeşte
învăţământ preşcolar.

Scopul acestei instituţii a fost, de la bun început, acela de a stimuladezvoltarea socială şi emoţională a
copilului,  încurajând înţelegerea de către acesta a lumii prin activităţile ludice şi prin exprimarea artistică.

Organizarea în funcţie de palierele de vârstă, generează următoarele grupe ale grădiniţei:
 grupa mică cuprinzând copii între 3 şi 4 ani;
 grupa mijlocie cuprinzând copii între 4 şi 5 ani;
 grupa mare cuprinzând copii între 5 şi 6 ani;
Din punctul de vedere al amenajării mediului educaţional, sala de grupă este amenajată pe zone, centre de

interes, centre de activitate sau arii de stimulare. Curriculumul revizuit pentru educaţia timpurie structurează
experienţele copilului pe domenii experienţiale: Estetic-creativ, Om şi societate, Limbă şi comunicare, Ştiinţe şi
Psihomotric. Astfel, avînd în vedere setul de interese şi aspiraţii ale copilului, nevoile acestuia, ca şi intenţia
organizării unor activităţi integrate, centrele de activitate sînt: Bibliotecă, Ştiinţe, Arte, Colţul căsuţei/jocul de
rol, Construcţii, Nisip şi apă.
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Prin intermediul lor, sala de grupă devine un cadru adecvat situaţiilor de învăţare şi obţinerii
experienţei. Prin felul în care este amenajată, ea oferă copilului ocazii să se simtă bine în intimitatea lui,
stimulându-i interesul şi invitându-l la învăţare prin descoperire. Sala de grupă îi vorbeşte copilului prin ceea ce
oferă ca posibilitate de acţiune şi experienţă.

În sens restrâns, familia este un grup social format dintr-un cuplu căsătorit şi copii acestuia.
Primul factor care formează individul într-o perspectivă multidirecţionala este familia, entitate care are menirea
de a introduce copilul în valorile grupului de referinţă, dar şi de a-i forma primele conduite sau de a-i interioriza
unele stări de spirit elementare. Familia constituie mediul cel mai natural cu putinţă şi care exercita asupra
copilului o imensă influenţa, întrucât carentele manifestate la acest nivel reverberează în maniera profundă şi de
durata asupra comportamentului acestuia.
Familia îl inserează pe copil în civilizaţie mai mult prin latura expresivă, strict exemplificativa şi mai puţin prin
latura teoretică; aceasta trebuie mai mult să formeze, decât să informeze. Primele impresii ale copilului sunt
absorbite din mediul apropiat- familia, iar conduitele se formează prin mimetism şi contagiune directă. Copiii
vor face sau vor crede ceea ce fac sau cred părinţii lor, imitând comportamentele acestora.

Pe de o parte, familia se constituie ca o structură educaţională nonformală care, deşi în calitate de
unitate socială de bază nu are atribuţii prioritare educaţionale, face, totuşi, în mod explicit educaţie. De la părinţi
se învaţă primele norme morale, primele cântece şi primele poezii, primele valori estetice.

Învăţarea nu se realizează însă, numai datorită influenţei educativ nonformale a familiei ci şi prin
valenţele educaţionale informale ale aceluiaşi prim cadru social. Mama şi tata spun copilului cum şi când să
salute „frumos“, dar ei nu respectă normele formulate chiar în prezenţa copilului; ei cer copilului (adesea prea
de timpuriu, când acesta nici nu înţelege semnificaţia termenului) să nu mintă, dar se mint cu nonşalanţă
reciproc sau complotează spre a minţi pe altcineva, de faţă cu copilul. Când ceea ce familia cere în plan
educaţional şi exemplul concret oferit nu concordă, între calitatea familiei de mediu educaţional nonformal şi,
respectiv, aceea de cadru educaţional informal se naşte o contradicţie care poate avea efecte negative în
dezvoltarea copilului.

Familia este primul mediu social şi primul cadru „fizic“  facilitator al posibilităţii ca preşcolarii să
parvină din medii foarte diferite, respectiv să fie marcaţi de influenţe foarte diverse cu care ia contact copilul şi,
în acelaşi timp, exercită primele influenţe educative şi cele mai constante în timp. Impactul educativ al familiei
este covârşitor în prima parte a vieţii copilului, interacţiunea dintre părinţi este primul model de relaţie socială
existent pentru copil, iar constelaţia de relaţii socio-afective din cadrul familiei are o influenţă extrem de mare
asupra evoluţiei psihologice ulterioare a copiilor.

Familia este cadrul în care copilul învaţă să iubească, pentru că este cadrul în care el însuşi este
maximal iubit. Copiii care nu se bucură de familii normal constituite (cu ambii părinţi în viaţă, trăind împreună
într-o  atmosferă  caldă,   calmă  şi  stimulativă)  au  probleme,  mai mici sau mai mari, atât în planul evoluţiei
afective cît şi în cel al integrării sociale. Familiile dezorganizate sunt un context nefericit care poate determina
ca cel mic să evolueze spre statutul de „copil problemă“.
Care sunt alte instanţe educative complementare familiei?
 formale: existenţa creşei ca instituţie cu sarcini de asistenţă socială; centrele de plasament; grădiniţa;
 informale: strada, grupul de joacă, contextul natural al existenţei;

Raportul familie-grădiniţă ar trebui gestionat ca un raport de colaborare, complementaritate şi
continuitate, ca o acţiune sinergică, care are ca obiectiv fundamental şi de majoră importanţă sprijinirea cu toate
forţele a dezvoltării psihologice a copilului.

Împreună, familia şi grădiniţa au de rezolvat câteva probleme majore: sprijinirea, prin mijloace
specifice, a dezvoltării intelectuale a copilului; dezvoltarea fizică armonioasă a acestuia; însuşirea, la nivelul
specific vârstei, a unor valori şi norme morale şi estetice; dezvoltarea unor comportamente adecvate acestor
norme, tot în limitele oferite de particularităţile vârstei; fundamentarea dimensiunii vocaţionale a educaţiei, prin
familiarizarea cu un câmp cât mai larg de profesii, prin depistarea primelor premise aptitudinale şi forme
incipiente de manifestare a aptitudinilor cu stimularea acestora, prin dezvoltarea unei imagini cât mai obiective
despre posibilităţile reale ale fiecărui copil.
Un aspect de remarcat este acela că formarea în plan moral a preşcolarului este dependentă de mediul social-
moral în care trăieşte. Această formare morală se produce simultan şi corelat cu integrarea să socială şi cu
dezvoltarea autonomiei personale în contactul cu familia, grupul de joacă, grupa de la grădiniţă, clasa de elevi,
localitatea în care trăieşte. Toate activităţile cu rol de socializare au şi efecte în planul dimensiunii morale.

Programele de educaţie timpurie din toată lumea definesc parteneriatul cu părinţii că agenţi
educaţionali drept un principiu fundamental al organizării şi funcţionării instituţiei preşcolare.

Obiectivul principal al colaborării grădiniţei cu familia constă în conturarea unităţii de acţiune a celor
doi factori educaţionali, finalitate a cărei îndeplinire este condiţionată de unitatea de concepţii şi exigenţe, de un
mod convergent de acţiune, de o bună cunoaştere reciprocă şi de o atitudine reciprocă deschisă. Acest obiectiv
se poate realiza doar prin conceperea relaţiei grădiniţă- familie în dublu sens. Este vorba, pe de o parte, de
preocuparea educatoarei de a cunoaşte mediul familial al copilului şi natura influenţelor educaţionale exercitate
de părinţi şi de a ţine cont de experienţa de viaţă şi învăţare acumulată de copil în familie, iar pe de altă parte, de
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demersurile de implicare a părinţilor în activitatea educaţională a grădiniţei, atât ca parteneri în procesele de
instruire şi formare, cât şi ca participanţi în programele de educaţie a părinţilor.

Pentru o intervenţie oportună a educatoarei pe primul plan descris, aceasta trebuie să cunoască
condiţiile vieţii în familia copilului:

 condiţiile de igienă asigurate, regimul alimentar, programul de somn, programul de distracţie şi
plimbare în aer liber;

 gradul de implicare a copiilor în activităţile gospodăreşti;
 implicarea părinţilor în activităţi cu valenţe formative, precum lectura poveştilor, frecventarea cu

copiii a teatrului de păpuşi etc.;
 maniera de implicare a părinţilor în jocul copiilor, atitudinea acestora faţă de joc;
 natura relaţiilor părinţi-copii şi a relaţiilor cu fraţii, natura dominantă a relaţiilor între părinţi,

atmosfera emoţională a familei, uşurinţa comunicării între membrii familei;
 gradul de conştientizare din partea părinţilor a complexităţii anumitor dimensiuni de influenţă

educaţională (de exemplu, educaţia morală);
 concepţia părinţilor despre grădiniţă şi sarcinile acesteia.
Observaţiile asupra acestor aspecte sunt posibile prin vizitarea familiei de către educatoare, care, pe

măsura apropierii de familie poate interveni cu sugestii şi sfaturi menite să optimizeze mediul de dezvoltare al
copilului. Vizitele în familia copilului sunt un prilej de discuţie a educatoarei cu părinţii într-un context
informal, situaţie ce face că dialogul să fie mai relaxat şi personalizat.
Convergenţa către finalităţi comune în educaţia familială şi în grădiniţă se obţine dacă vizitele sunt reciproce.
Vizitarea grădiniţei de către părinţi este un prilej de familiarizare a acestora cu obiectivele activităţii instructiv-
educative oferite de documentele curriculare şi formulate de către educatoare. Asistenţa părinţilor la unele
activităţi ale grădiniţei (vizite, excursii, şezători, activităţi comune şi alese, expoziţii cu lucrări ale copiilor) şi
chiar implicarea acestora în organizarea, desfăşurarea şi evaluarea lor le vor permite o mai bună cunoaştere a
particularităţilor propriilor copii, a dificultăţilor pe care aceştia le întâmpină în activităţile comune, a
comportamentelor dezvoltate de copil în relaţia cu co-vârstnicii şi cu adulţii. Acumularea acestor informaţii le
va permite părinţilor modelarea relaţiei cu copii în activităţile de familie, dar şi conştientizarea problemelor
acestora şi participarea împreună cu educatoarea la depăşirea lor.

Problemele curente ale copiilor, precum şi realizările lor, trebuie însă aduse la cunoştinţa părinţilor
prin modalităţi de comunicare operativă a educatoarei cu aceştia.

Cel de-al doilea plan de colaborare a grădiniţei cu familia implică informarea teoretică a părinţilor în
problemele de psihopedagogie preşcolară. Cadrul în care educatoarea poate face acest lucru este asigurat de un
program de consultaţii individuale sau colective cu teme precum: Cum ne jucăm cu copiii noştri? , Cum putem
contribui la dezvoltarea limbajului copiilor? , Problemele copilului singur la părinţi etc. În mod special, în
cadrul acestor consultaţii individuale, părinţii pot colabora cu educatoarea şi alţi specialişti la realizarea unor
planuri individuale de educaţie a propriilor copii, care să vizeze depăşirea dificultăţilor acestora în diverse arii
de dezvoltare, sau, după caz, accelerarea dezvoltării, dacă potenţialul copilului o permite.

Un alt prilej de informare teoretică a părinţilor îl reprezintă întâlnirile într-un cadru mai larg, al
şedinţelor cu părinţii şi al lectoratelor organizate pe diferite teme şi desfăşurate de educatoare, alţi specialişti
(medic, asistent medical, psiholog, logoped) şi uneori, de părinţii înşişi. Programul consultaţiilor individuale şi
de grup şi al lectoratelor trebuie organizat riguros şi anunţat din timp. Întâlnirile de acest gen trebuie să se
succeadă cu o periodicitate care să permită crearea unei relaţii mai apropiate cu familia şi consolidării legăturii
acesteia cu grădiniţa.

În practica educaţională curentă, relaţia părinţilor cu grădiniţa primeşte şi alte obiectivări: părinţii se
implică în activităţile de asigurare a întreţinerii şi reparării mobilierului, alcătuirea de material didactic,
asigurarea de sponsorizări, organizarea şi desfăşurarea împreună cu copiii şi personalul grădiniţei a unor acţiuni
în comunitate: vizite la case de bătrâni , la centre de plasament, la casele de  copii defavorizaţi etc.

Sintetizând, putem afirma că multitudinea relaţiilor pe care grădiniţa le stabileşte cu mediul apropiat
situează instituţia de educaţie preprimară într-un context de determinări reciproce menite să asigure eficienţa şi
optimizarea procesului educaţional.

Bibliografie:
Cerghit, I. (1988). Curs de pedagogie, Bucureşti:Tipografia Universităţii Bucureşti;
Ciolan, L.(2003).Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar; Iaşi :Ed. Polirom;
Cojocariu, V.M., Mâţă, L. (2011). Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Ghid pentru curs şi seminar.
Bacău: Editura Alma Mater;
Cojocariu,V., M. (2003). Educaţie pentru schimbare şi creativitate, Bucureşti: E.D.P.;
Cozma,T. (1988). Şcoala şi educaţiile paralele, Iaşi: Ed.Universitaţii Al. I. Cuza;
Cucoş,  C. (1996). Pedagogie, Iaşi:Polirom;



394

Dumitriu, Gh.; Dumitriu, C. (2003). Psihopedagogie, Bucureşti,E.D.P.;
Preda, V.(1999).Copilul si gradinita, Bucuresti: Compania;
Toma, Georgeta; Ristoiu, M.; Anghel, M.; Nicolae, I.; Petre, D. şi colaboratorii (2009). Suport pentru aplicarea
noului curriculum pentru învăţământul preşcolar; Piteşti :Ed. Delta Cart Educational;
*** Curriculum’’Revista Învăţământul Preşcolar nr. 3-4, E.D.P., Bucureşti, 1997;Curriculum pentru educaţia
timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008;
***Revista Învăţământul Preşcolar nr. 3-4, E.D.P., Bucureşti, 1999;
***Revista Învăţământul Preşcolar nr. 1-2, Ed. Coresi, Bucureşti, 2004;
***Revista Învăţământul Preşcolar nr. 3-4, E.D.P., Bucureşti, 2004;

Educaţie formală, non-formală şi informală prin parteneriate şcolare
Stoica Cristina

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

Multiplul rol al educaţiei este un subiect foarte frecvent abordat şi extrem de dezbătut în toate mediile.
Toți factorii implicaţi direct sau indirect în acest proces ce formează şi dezvoltă „oameni” sunt de acord cu
ideea, conform căreia, educaţia nu poate fi completă dacă se rezumă doar la sistem în sine, profesori, elevi şi
câteodată părinți. Inter relaționare sistemului cu diferite organizaţii, instituţii, persoane, din cât mai multe

domenii de activitate, de pe plan local, regional, naţional
sau internaţional, contribuie pe de o parte, la diversificarea
situațiilor de învăţare formală, non formală şi informală, iar
pe de altă parte, la implicarea actorilor principali ai
educaţiei – elevii – în viaţa reală, din punct din vedere
social, economic, cultural şi psihologic.

Dintre variatele alternative de inter relaționare
parteneriatele şcolare ocupă un loc de frunte la nivelul
școlilor din învăţământul preuniversitar, în special ca
rezultat al rolului lor integrator, explorator şi facilitator la
nivel educațional, mai ales când acesta se derulează la nivel

european şi implică atât prezenţa şcolilor, cât şi
prezenţa companiilor, a administraţiei publice, a mass-
mediei din ţară sau din alte ţări. Pentru a argumenta
această afirmaţie voi analiza cazul concret al
parteneriatului Leonardo „Internship Network: a Path
to Intercultural and Vocational Competences” - LLP-
LdV/PAR/2012/RO/004, în care este implicată şcoala
noastră în perioada 2012 – 2014.

Cele cinci şcoli participante: Berufskolleg
Ostvest des Kreises Recklinghausen, Schule der
Sekundarstufe II, Berufliches Gymnasium – Germania,
Ekomomska sola Murska Sobota – Slovenia, Görele
Çok Programlı Lisesi – Turcia, Eötvös Loránd Műszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – Ungaria,
toate licee tehnologice, îşi doresc să ofere elevilor lor

oportunităţi reale de integrare pe piaţa muncii şi o soluţie ideală este asigurarea unor internship-uri (stagii de
practică) pentru elevi, în domeniile şi calificările pentru care se pregătesc, numai că de multe ori companiile
ocolesc această soluţie, din diferite motive. Tocmai de aceea echipele de proiect din şcolile implicate au iniţiat
în prima etapă parteneriate cu Camerele de Comerţ, companii sau organizaţii, care să îi ajute să vină în contact
cu cât mai multe companii. Elevii şi profesorii implicaţi în proiect au ieşit din cadrul formal al şcolii, au pus la
punct împreună un chestionar care a fost apoi aplicat reprezentanţilor mai multor companii din regiunile
specifice celor cinci şcoli partenere. Prin această micro cercetare de marketing s-a construit la nivelul fiecărei
şcoli o bază de date cu firmele din regiune, datele lor de identificare, obiectul de activitate al acestora,
domeniile în care pot oferi internship (stagii de practică) pentru elevi, care sunt cerinţele companiilor pentru ca
elevii sa fie admişi în aceste stagii de practică. Una dintre concluziile cercetării a fost legată de faptul că pentru
companii, indiferent dacă ele sunt din România sau din Germania, Ungaria, Slovenia sau Turcia, cele mai
importante criterii comune de selecţionare a stagiarilor elevi sunt:  competenţe IT  în special MS Office şi
competenţe lingvistice (limba maternă şi limba engleză).

Un alt element de plusvaloare al acestui parteneriat şcolar a fost munca în echipe naţionale şi
internaţionale a elevilor din cele cinci şcoli, pentru a crea un „helping list”, unul dintre produsele finale ale
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proiectului. Ce reprezintă această „listă de ajutor”? Este un instrument de lucru pentru viitorii stagiari (elevi
care doresc să efectueze stagii de practică mai ales în altă ţară decât cea de rezidenţă), care le oferă informaţii
despre: instituţii de contact – ambasade, consulate, poliţie, ambulanţă, taxi – despre posibilităţi de cazare în cele
cinci ţări, hărţi pentru orientare. În partea a doua a acestui „helping list” elevii au creat în limba engleză şi în
limba maternă modele de CV Europass, scrisoare de intenţie, pentru a le oferi un punct de reper colegilor care
vor accesa diferite stagii de practică.

Un loc aparte cred că îl ocupă ghidul etic, ce va fi inclus în forma finală a ghidului ”Inpath”, deoarece
cuprinde o serie de principii, reguli, cerinţe şi comportamente dezirabile, impuse de către orice companie ce
acceptă elevi la stagiile de practică. Munca în echipe mixte internaţionale a condus la identificarea abilităţilor şi
competenţelor esențiale necesare elevilor pentru a fi acceptaţi la stagiile de practică, la elaborarea unui  mini
cod legat de ținuta şi atitudinea profesională, sintetizarea unor reguli de bază pentru comunicarea între colegi la
locul de muncă şi la final oferirea unor sfaturi sub forma unor „tips and tricks” sau „mici trucuri”, care pot
asigura elevilor integrarea mai rapidă la viitorul loc de stagiu.

Cred că este foarte indicat, ca la final, înaintea concluziei mele de profesor, să  citez  din aprecierile
unei eleve participantă la această experiență (Nicoleta Rusu, clasa a XII-a F):  «Ţi se oferă posibilitatea de a
călători, de a putea învinge barierele culturale, de a cunoaște ţări europene cu un potențial ridicat de civilizație şi
tehnologie, șansa de a interacționa cu alți elevi din alte ţări. Ca si oameni, nu sunt deloc diferiți de noi, însă
cultura şi mentalitatea mult mai dezvoltată  îi învață să aprecieze ce au şi să învețe din toate experiențele, să nu
le fie frică de cunoaștere, de noțiunea de „nou”».

Şi ce recompensă mai mare poate exista pentru un profesor decât faptul că elevii pe care îi formează
înţeleg şi apreciază eforturile făcute pentru dezvoltarea lor pe multiple planuri, că poţi să îi aduci mai aproape
de piaţa muncii şi poţi să înveţi şi tu de la ei cum să-ţi păstrezi spontaneitatea şi tinereţea? Vă las pe
dumneavoastră să apreciați dacă este adevăra sau nu!

Mijloace didactice audio- vizuale de ultimă generaţie. Modul de integrare al acestora în
activitatea didactică

Șișca Maria – Laura
Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Comăneşti

Învățământul românesc se află intr-un amplu proces de transformare, de modernizare. Dintotdeauna
pedagogii și dascălii au căutat să faciliteze procesul instructiv- educativ prin introducerea de noi metode de
predare cât mai accesibile și cât mai interesante, mai atractive pentru elevi. Dar metodele de predare oricât de
eficiente ar fi, trebuie completate de mijloacele didactice care le oferă suportul „material” de care ele au nevoie.
Mijloacele didactice au existat dintotdeauna. Ele au fost îmbunătăţite pe parcursul timpului, dar progresul
tehnologiei și-a spus cuvântul, iar mijloacele didactice au cunoscut in ultima perioadă o mare dezvoltare. Multe
dintre realizările tehnicii moderne se pot găsi sau îşi pot găsi locul în sala de clasă, astfel aducându-se multe
facilităţi privind demonstrarea unor fenomene sau exemplificarea diferitelor lucruri mai puţin accesibile copiilor
(la orele de științe ale naturii, de exemplu).

Mă voi opri asupra învăţământului primar şi voi încerca să aduc argumente in vederea folosirii
anumitor mijloace didactice audio – vizuale, chiar dacă unele dintre ele vor mai aştepta până să vadă lumina
unei săli de clasă …. sau … unele săli de clasă vor mai avea de așteptat….. Dar cum este bine să fim optimişti
în ceea ce înseamnă folosirea de mijloace moderne e bine măcar să ne dorim și să facem totul ca dorința
noastră să se materializeze.

În ultimii ani, primul mijloc modern care a apărut a fost calculatorul, mulţi nu l-au văzut cu ochi buni
încă de la început, dar acesta s-a integrat foarte bine in sistemul mijloacelor didactice moderne încât lipsa lui s-
ar dovedi a fi foarte evidentă. Calculatorul poate fi folosit cu succes la orice disciplină, in oricare moment al
desfăşurării unei lecţii tocmai prin ceea ce poate el să ofere, informaţii nenumărate însoţite de sunet şi imagine
ceea ce pentru copil contează foarte mult. Dar totuşi un calculator este „însufleţit” de soft-ul pe care îl rulează.
Programele educaţionale au cunoscut o mare dezvoltare de aceea pot fi folosite cu succes in orice situaţie
didactică. Ele îl ajută pe elev să descopere noi informaţii, să le clasifice şi să le folosească mai apoi cu succes.
Dar cum calculatorul este destinat pentru câte un utilizator, expunerea informaţiilor poate deveni anevoioasă, de
aceea este de un real folos existenţa în clasă a unui televizor, proiector sau de ce nu, a unui ecran cu plasmă.
Prezenţa acestora ar înlesni prezentarea informaţiilor și toţi elevii ar avea acces simultan la acea expunere.

De multe ori in predarea unor discipline se simte nevoia prezentării unor filme cu caracter geografic,
istoric sau de cultură generală. Pentru vizionarea acestora este nevoie de clasicul aparat Video dar cu mult mai
uşor informaţia poate fi prezentă cu ajutorul unui DVD player, acesta având posibilitatea să fie folosit şi in
cadrul orelor de educaţie muzicală pentru audiţii sau redarea demo-urilor unor cântece.

Multe cadre didactice au optat pentru studierea la opţional a disciplinei „Prietenul meu calculatorul”.
Este un pas înainte prin care elevii vor stăpâni mult mai uşor utilizarea unui PC. Începând să lucreze la
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calculator, elevul va dori să vadă rezultatul muncii sale nu numai pe monitor ci si faptic, pe o foaie de hârtie, de
aceea ar fi de folos utilizarea unei imprimante care să ajute la transpunerea materială a rezultatului muncii sale.
Imprimanta îşi are rolul său dar, de preferat ar fi folosirea unei multifuncţionale, dotată cu scanner, imprimantă
şi de ce nu … şi fax. Astfel, cu ajutorul scannerului pot fi introduse în calculator desenele elevilor, anumite
teste, realizându-se adevărate expoziţii virtuale, expoziţii ce se vor păstra mulți ani.

Evaluarea elevilor se va putea face într-un mod rapid si eficient, cu ajutorul unor teste ce se vor
completa cu ajutorul calculatorului, făcând în acelaşi timp economie de hârtie. Anumite lecţii se pot desfăşura în
totalitate cu ajutorul calculatorului, lucrând pe grupe și dezvoltând astfel și competențe de lucru în echipă, de
relaționare.

Accesul la internet se pare că este mult mai uşor de efectuat, de aceea existenţa unor calculatoare legate
la internet va fi un mijloc de informare atât pentru elev cât şi pentru dascălul său.

Elevului i se poate cere să caute informaţiile necesare pentru realiza un portofoliu sau să caute
informaţii referitoare la lecţiile care se studiază. Internetul, de asemenea, poate furniza nu numai informaţii ci şi
comunicare. Un parteneriat între clase poate fi legat şi la distanţe mai mari, putându-se comunica foarte uşor cu
ajutorul e-mail-lui sau live cu ajutorul camerei web. Se pot schimba opinii, impresii, fotografii între parteneri
într-un timp foarte scurt, practic instantaneu. De asemenea o idee îndrăzneaţă este aceea ca elevii să îşi continue
munca acasă, dar în format digital. Această idee este pe placul elevilor și corespunde cu interesele lor.

Din ce în ce mai mult, calculatorul intră în viaţa copiilor, le ocupă mai tot timpul liber, iar noi, adulţii
nu trebuie să intrăm în competiţie cu el, pentru ca nu avem nicio şansă în faţa copiilor, ci trebuie să-i îndrumăm
pe aceştia să-l folosească în învăţare. Elevul este mai receptiv la nou, la învăţarea prin joc, iar noi, învăţătorii
putem să ne jucăm alături de ei şi să folosim calculatorul în învăţarea dirijată. Este necesar să regândim
mijloacele educaţiei în contextul actual, să profităm  beneficiul pe care îl oferă informatizarea.

Stimularea unor demersuri interactive, care să ducă la o mai mare eficienţă a învăţării şcolare şi
plasarea elevului în centrul actului educaţional, constituie condiţia de bază ca învăţătorul să poată decide, iar
elevul să aleagă şi o astfel de variantă a muncii sale – calculatorul personal.

Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea informaticii, pătrunderea
elementelor moderne de comunicaţii şi tehnologii informatice în ţara noastră, impun o pregătire diversificată a
tinerilor în acest domeniu. Disciplina opţională „PRIETENUL MEU, CALCULATORUL”, trebuie să asigure
dobândirea unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului si a programelor, de tehnologia informaţiei şi
comunicării la nivel de cultură generală, necesare unor activităţi cu caracter aplicativ utile în mediul în care îşi
vor desfăşura activitatea. Disciplina opţională „PRIETENUL MEU, CALCULATORUL” vine ca un ajutor
pentru elevii care nu urmează orele de religie si care au optat pentru utilizarea calculatorului.

Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită
informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui, constatăm că azi informaţia este foarte
preţioasă, ea trebuie stocată, prelucrată şi transmisă în condiţii care asigură corectitudine şi exactitate, deci la
nivel profesional. Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator, adică pregătirea elevilor astfel încât să poată
beneficia de lumea calculatoarelor, respectiv să poată folosi avantajele ştiinţei calculatorului, trebuie să stea în
atenţia învăţământului preuniversitar.

Informatica a pătruns astăzi în cele mai variate domenii, deci indiferent de profesia pe care o va alege un tânăr,
la viitorul lui loc de muncă în mileniul III, cu siguranţă va avea nevoie de cunoaşterea modului de utilizare a unui
instrumentar informatic. Este nevoie ca iniţierea tinerilor din toate şcolile în utilizarea calculatoarelor să se facă la un
nivel pe care îl numim azi nivel de cultură generală.

Tehnologia informaţiei, prin specificul ei, este esenţial legată de lucrul individual pe un calculator, deci
dezvoltă deprinderea de a lucra individual. Pe de altă parte, prin intermediul reţelelor de calculatoare este
posibil schimbul de informaţii între mai mulţi utilizatori de calculatoare mult mai eficient decât prin orice altă
metodă clasică.

Educarea elevilor în spiritul unei activităţi desfăşurate în grup, în colaborare se finalizează prin predarea
informaticii orientată pe proiecte. Obişnuirea elevilor cu responsabilităţi, cu răspunderea privind finalizarea propriei
munci şi asigurarea înlănţuirii unor elemente realizate în paralel, îi va pregăti în mod cât se poate de clar pentru o
activitate pe care cu siguranţă o vor întâlni în viitor.

Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator
apare ca un obiectiv impus de sistemul economic în care trăim şi vom trăi şi în viitor. Indiferent de conţinutul
aplicaţiei, ceea ce realizează elevul, trebuie să fie utilizabil; altfel spus, trebuie să aibă toate calităţile unui
produs.

Datorită implicaţiei pe care tehnologia informaţiei o are azi în toate profesiile, rezultă caracterul ei
interdisciplinar. Deci, nu putem vorbi despre tehnologia informaţiei pur şi simplu. Ea nu poate fi privită ca o
disciplină independentă şi nu poate fi ţinută între bariere create artificial.

Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre tehnologia informaţiei/utilizarea calculatorului şi societate
şi să fie capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste conexiuni.

Activitățile extrașcolare care se vor organiza vor putea fi imortalizate cu ajutorul unei camere digitale.
Aceasta va oferi posibilitatea de a realiza nu numai fotografii ci şi filme. Excursiile organizate cu clasa vor avea
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mai mult farmec imortalizând locurile vizitate. Aceste fotografii pot fi păstrate în albumul digital al clasei, iar
elevii pot să creeze diferite colaje şi prezentări, pe care le pot posta pe internet, pe site-ul școlii sau al clasei.

Modul de integrare a acestor mijloace didactice depinde de fiecare dascăl în parte, fiecare îşi poate
stabili anumite priorităţi în folosirea acestora dar va depinde şi de felul în care sălile de clasă vor fi dotate.
Lecţiile vor fi de departe mult mai atractive, iar elevii mai atenţi la tot ce se întâmplă în clasă.
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Rolul activităţilor educative formale şi nonformale în dezvoltarea şcolarilor
Știrbăț Adina

Școala Gimnazială ,, Nicolae Iorga” Bacău

,,V-am încredințat educația copiilor mei, nu pentru a cântări mai târziu suma cunoștințelor lor, ci a mă
bucura de calitatea înălțării lor”.

Antoine de Saint-Exupery

Schimbările fără precedent ce au loc în societatea contemporană pe toate planurile vieții sociale, aduc
în atenție necesitatea unui învățământ modern și performant, în care educația formală, dar și nonformală, printr-
un ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic, conștient, să contribuie în mod favorabil la formarea și
dezvoltarea facultăților intelectuale, morale și fizice ale oamenilor, în special ale tineretului.

Marele filosof german Immanuel Kant, susținea ideea conform căreia educația contribuie la
valorificarea naturii umane în folosul societății:,,...este plăcut să ne gândim că natura omenească va fi mai bine
dezvoltată prin educație și că se poate ajunge a i se da o formă care să -i convie cu deosebire. Aceasta ne
descoperă perspectiva fericirii viitoare a neamului omenesc”.

Deși activitatea educațională de tip curricular rămâne principalul pilon în formarea și modelarea
personalității elevilor, tot mai simțită își face prezența activitatea educativă extracurriculară, acea activitate
educațională ce depășește de cele mai multe ori granițele școlii, care răspunde și se adaptează mai bine
diversității umane, completând substanțial activitatea educațională de tip formal.

Atât educația formală (oficială), cât și cea nonformală(extrașcolară) sau informală ( de tip spontan), cu
toate dimensiunile intelectuale, estetice, morale, fizice și tehnologice pe care le cuprind, presupun acțiuni
educaționale bine organizate, vizând un scop precis: formarea personalității elevilor.

În viața de zi cu zi, tot mai des se vehiculează termenii de persoană, respectiv personalitate. Din
punct de vedere pshiologic se pune întrebarea: ,, Ce este persoana/ personalitatea?”. Persoana înseamnă
individul uman concret. Personalitatea, în ansamblu, reprezintă modul de organizare a carcteristicilor și
însușirilor psiho-fizice și psihosociale ale persoanei. Personalitatea cuprinde un ansamblu de componente
precum: temperamentul, caracterul, aptitudinile, toate acestea prescriind modul în care se va manifesta și va
reacționa copilul, impulsivitatea, ritmul reacțiilor, expresivitatea psihică.

Activitățile extracurriculare sunt cele mai îndrăgite de copii. Acestea reprezintă activități educaționale ce
sunt dirijate de către cadrul didactic, însă relația este mai destinsă, mai apropiată între educator și educat, li se
oferă copiilor libertate ( controlată) în derularea activităților, implicare emoțională, formându-i sub aspect
psihointelectual, fizic și socioafectiv, pregătindu-i pentru o cât mai ușoară integrare socială. Astfel, elevii sunt
antrenați în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivându-li-se interesul pentru activităţile socio-
culturale, facilitându-li-se integrarea în mediul şcolar, oferindu-li-se suport pentru reuşita şcolară în ansamblul
ei, fructificându-li-se talentul personal. Educatorul este cel care sugerează, cooperează și îi sprijină pe copii să
devină buni organizatori ai propriei activități, el trebuie să evite să-și impună punctul de vedere, locul lui fiind
unul secudar, pe prim-plan fiind educabilul. Proiectarea și derularea activităților educative nonformale trebuie
să tină cont interesele, înclinațiile, preocupările și preferințele elevilor, tocmai pentru a crește interesul acestora
pentru cunoaștere și pentru a dezvolta trăiri emoționale autentice. Având un caracter relaxant, activitățile
extracurriculare permit elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi
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maximizeze potenţialul intelectual. Nu este de neglijat faptul că educația nonformală are valențe psihologice
remarcabile, legate de adaptarea fără dificultate la cerințele ulterioare ale societății.

Deoarece rolul familiei în educarea propriilor copii a scăzut vertiginos, unităților de învățământ le
revine sarcina de a stimula familiile elevilor să se implice tot mai mult în activitățile școlare. Se creează astfel
acel sentiment al apartenenței la grup, al responsabilității față de propria persoană, dar și față de ceilalți membri
ai grupului, evidențiindu-se atât rolul elevului, cât și pe cel al clasei ca sintalitate.

Atât educația formală, cât și cea nonformală, urmăresc  formarea unor comportamente propice învățării
continue, achiziționarea  unui volum de informații și tranferarea lui în variate domenii ale cunoașterii,
dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea experiențelor pozitive. Se observă în ultimul timp o tendință de
apropiere între educația formală și cea nonformală. Prima urmărește să devină tot mai flexibilă, să se adapteze
nevoilor și motivațiilor specifice celor ce realizează educația, a doua urmărește să se organizeze din ce în ce m ai
riguros, urmărind o cât mai bună recunoaștere publică.

În viața fiecărui școlar există  evenimente importante: serbări și festivități școlare, spectacole, excursii,
concursuri școlare, activități derulate în parteneriat cu diverse școli din aceași mediu sau  din medii diferite (
urban-urban, urban- rural) . Prin intermediul acestora copilul face cunoștință cu minunata lume a artei, se
dezvoltă intelectual și fizic, își lărgește orizontul cultural științific, își poate suplimenta sau consolida
informațiile dobândite în școală, dobândește experiențe sociale importante , poate manifesta interes pentru
diferite arii curriculare în același timp. Toate aceste experiențe pot avea o importanță majoră și în orientarea
profesională a elevilor.

Dacă sunt bine organizate, activitățile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă școlară, ele  stârnind
interes, producând bucurie, facilitând acumularea de cunoștințe, deși uneori este nevoie de un efort suplimentar,
le dezvoltă copiilor spiritul practic, operațional, fiecare putându-se afirma  conform propriei naturi.

Formarea elevilor pentru viitor depide atât de pregătirea în plan intelectual cât şi formarea lor în plan
social. Desfăşurarea unor activităţi cu rol socializator sau proiectarea activităților la clasă, promovând într-o mai
mare măsură interacţiunile sociale şi formarea la elevi a abilităţilor sociale au efect pozitiv pentru toţi
beneficiarii: elevi, profesori, clasa de elevi, şcoală, comunitate, societate.
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Educaţia nonformală şi avantajele sale

Tăbăcaru Elena Loredana, Școala Gimnazială „Ștefan Luchian”, Moinești
Buruiană Tanța, Școala Gimnazială „Ștefan Luchian”, Moinești

„Şcoala n-ar trebui să fie o magazie de cunoştinţe străine”, ci ar trebui „să fie orientată spre dezvoltarea
calităţilor personalităţii, adică spre un învăţământ educativ.”

Educația începe odată cu nașterea ființei umane și devine o dimensiune a existenței sale pe parcursul
întregii vieți. Ea este destinată să permită fiecăruia să-și dezvolte personaliatatea pe durata întregii vieți prin
munca sa sau prin activitățile sale.

Sensurile împrumutate conceptului educație pe parcursul evoluției istorice a omenirii sunt multiple și
variate, în funcție de momentul de timp și de intenționalitatea asociată acestora. Câteva concepții referitoare la
acest termen sunt:
 Kant: Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul

educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil.
 Herbart: Educația este acțiunea de formare a individului pentru el însuși, dezvoltându -i-se o

multitudine de interese.



399

Având ca punct de plecare varietatea situațiilor de învățare, gradul diferit de intenționalitate acțională
al acestora și distincția dintre acțiunile și influențele educative, educația se poate obiectiva în trei ipostaze
principale: educația formală, educația nonformală  și educația spontană sau informală.

Educația nonformală este cea mai nouă abordare a învăță rii prin activități plăcute și motivante.
Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de învățământ,
cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare maxime.

Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care se
formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire
elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a
cunoaște și de a te dezvolta. Nonformal nu e sinonim cu needucativ, ci desemnează o realitate educațională mai
puțin formalizată sau neformalizată, dar întotdeauna cu efecte formativ -educative.

Obiectivele educației nonformale nu urmăresc să excludă modul tradițional de educație, ci să
completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces un număr cât mai mare de tineri.
Acestea sunt: completarea orizontului de cultură din diverse domenii, crearea de condiții pentru formarea
profesională, sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate, asigurarea unui mediu propice exersării și
cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și capacități.

Caracteristici ale educației nonformale sunt:
 este centrată pe beneficiar și pe nevoile reale de învățare, facilitând identificarea acestora pentru o mai

bună adaptare a procesului de învățare;
 este adaptată comunității, grupului și/sau individului și presupune o învățare în ritm propriu;
 este structurată și organizată, are atașată obiective clare de învățare și presupune un management

eficient al resurselor;
 presupune un proces de învățare, care poate fi încadrat într-un curriculum, conduce la obținerea de

rezultate într-o perioadă determinată de timp ( de cele mai multe ori mai scurtă decât în cazul educației
formale), conținuturile putând fi ușor înnoite sai îmbunătățite; presupune extinderea cadrului de
învățare, diversificarea și flexibilizarea spațiului și timpului de învățare;

 se bazează pe multe metode active/ intercativeși diversificate de învățare;
 ca și celelalte contexte de învățare, învățarea în context nonformal permite acumularea de noi

cunoștințe, abilități, atitudini;
 susține dezvoltarea personală a indivizilor / grupurilor;
 reprezintă în primul rând învățare prin noi experiențe și permite valorificarea experienței anterioare;
 poate să conducă la recunoașterea competențelor dobândite;
 presupune proces de reflecție;
 poate produce o schimbare în bine la nivelul participantuluiși comunității.

Educația nonformală este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și motivante.
Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradițional de învățământ,
cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare maxime.

Educația nonformală este deschisă, accesibilă, fără restricții și condiționări. Ea se focalizează pe nevoia
de învățare a elevului, îl utilizează pe acesta ca resursă, se desfășoară prin activități practice semnificative,
aplicate în situații concrete, cu o structură interactivă liberă, prin metode preponderent participative.

Pregătirea profesorilor pentru valorificarea educației nonformale în învățământul preuniversitar are în
vedere: creșterea gradului de de motivare pentru integrarea practicilor de educație nonformală în școală,
optimizarea achiziției și evaluarea deprinderilor de bază în ansamblul activităților de învățare, pr in utilizarea
noilor medii educative: muzee, biblioteci, etc.

Avem, ca exemplu, educația muzeală care încurajează folosirea muzeelor ca medii în care procesul de
învățare este stimulat eficient, facilitând asimilarea de cunoștințe noi și completarea cunoștințelor primite de
către elevi în cadrul școlii, evidențiind totodată potențialul formator al operei de artă și capacitatea acesteia de a
stimula sensibilitatea și intelectul copilului.

Primul avantaj, pe care puține instituții de educație, cu excepția muzeului, și-l pot permite, este
interdisciplinaritatea. Concept actual al învățării, interdisciplinaritatea constituie pentru orice vârstă a copilului
o manieră de a integra cunoștințele, de a le face să funcționeze complementar și de a oferi deci o înțelege re
profundă a fenomenelor.

Indiferent de profilul muzeului ( de artă, de istorie, științele naturii, etnografic, etc.) programele
educative care se pot desfășura în acest tip de instituție de educație nonformală  pot și își demonstrează eficiența
atunci când sunt capabile să evidențieze legăturile dintre domeniiși astfel să le comunice copiilor faptul că
lumea este rezultatul unor fenomene care pot fi studiate cu ajutorul mai multor discipline, dar care în mod
intuitiv pot fi înțelese global, analizând obiectele și contextul acestora în muzee.

Educația în muzeu nu se produce de la sine, motiv pentru care obiectele de patrimoniu trebuie
interpretate printr-o abordare interdisciplinară și prezentate într-o manieră interactivă și cât mai agreabilă.
Cadrele didactice sunt încurajate să utilizeze muzeul ca pe o resursă importantă de educație nonformală pentru
elevi, oferindu-li-se câteva instrumente necesare pentru a beneficia de această resursă. Astfel, pentru
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planificarea unei abordări interdisciplinare este nevoie ca programul educativ din muzeu să fie gândit printr-un
sistem de integrare a unor discipline diferite, prin identificarea celor mai bune strategii care să direcționeze
activitățile.

Obiectele expuse în muzee posedă avantajul de a îngloba diverse semnificații, de aceea ele pot fi
privite din diverse perspective. Această concentrare pe obiect constituie baza metodelor pedagogice de învățare
în special pentru copii, dar nu numai, presupunând observarea lumii înconjurătoare, trecând de la percepție la
înțelegerea contextului și la emiterea propriilor judecăți de valoare.

Programele educative trebuie să fie cât mai diversificate și adaptate categoriei de vârstă a elevilor.
Specialiștii în educația muzeală, atât la nivel național cât și internațional, recomandă folosirea metodelor
pedagogice care permit utilizarea unor stiluri individuale de învățare, care oferă experiențe diferențiate și care
țin cont de natura activă a proceselor de învățare ale fiecărui individ. Aceste metode apelează la interactivitatea ,
observația, capacitatea de analiză și imaginația vizitatorilor și au drept scop familiarizarea acestora cu arta.

Limitele educației nonformale semnalate în lucrările de specialitate se referă la faptul că această formă
include uneori programe mult prea flexibile, centrate doar pe obiective pe termen scurt și o prea mare „libertate”
metodologică a educatorilor.

Cu toate că fiecare tip de educație are propria sa manieră de acțiune și propria funcționalitate, este
necesară asigurarea unui spațiu instructiv-educativ la nivelul căruia cele trei forme de educație trebuie să se
sprijine și să se potențeze reciproc.
În această perioadă critică, în care învățământul românesc se află la o răscruce de drumuri, cadrele didactice
trebuie să dea dovadă de multă imaginație în găsirea unor strategii interesante, atrăgătoare care să stimuleze
motivația elevilor pentru învățătură.
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Principiul participării conştiente şi active a elevilor în activitatea de învăţare

Gabriela Tanasă,
Colegiul Tehnic ,, Anghel Saligny” Bacău

Elevul  reprezintă subiectul  activ  în procesul de învăţământ.
Esenţa acestui principiu se exprimă în considerarea elevului ca subiect al propriului proces de

devenire, asimilare a celor transmise şi de formare a personalităţii sale. Nimic din tot ceea ce se inteprinde din
exterior nu se reflectă ca într-o oglindă, iar dezvoltarea ne apare ca un rezultat al activităţii subiectului, ca
autodezvoltare. Important este ca, pornind de la acest postulat, profesorul, să stimuleze prin actul predării
participarea elevilor la propria formare. Prin aceată prismă, învăţarea ne apare ca un proces de structurare şi
restructurare continuă a întregului edificiu anterior, dinamica internă a personalităţii constituind în aceleşi timp
şi o condiţie a acestei participări active din partea elevului. Fiecare stadiu al dezvoltării psihice se caracterizează
printr-o anumită structură organizatorică internă, care îşi pune amprenta asupra tuturor acţiunilor şi influenţelor
externe. Formarea acestei structuri este consecinţa unei elaborări care nu se poate realiza în afara sferei
participării active a subiectului.

Rezultatele activităţii umane, generalizându-se şi fixându-se, intră ca ,,material de construcţie”în
structura capacităţii omului ( S.I. Rubinstein 1962). Noile teorii de învăţare se concretizează tot mai mult asupra
mecanismului intern al elaborării. Cercetările inteprinse de H.Wallon, J. Piaget, etc., au pus în evidenţă faptul că
formarea conceptelor are loc pe baza interiorizării unor acţiuni interne, ce se desfăşoară pe plan mintal cu
ajutorul limbajului. În spiritul psihologiei generale, gândirea ne apare ca un ,,joc de operaţii” şi nu o simplă
asimilare de imagini şi noţiuni.

A forma gândirea înseamnă a forma operaţii, iar a forma operaţii înseamnă a le elabora sau a forma
concepe în acţiune şi prin acţiune.

Constatarea poate fi extinsă şi asupra altor componente ale personalităţii. Din punct de vedere
psihologic, acest proces de interiorizare ce se realizeză numai cu participarea activă a subiectului, este în acelaşi
timp şi un proces conştient, după care orice activitate conştientă implică şi atributul de activă, de prelucrare
creatoare, sub tensiunea unor cerinţe subiective. Sunt antrenate astfel, diverse procese şi însuşiri psihice, în cele
din urmă personalitatea şi ansamblul său.

Participarea conştientă înseamnă integrarea a tot ceea ce se asimilează şi formează structuri sau scheme
de asimilare tot mai largi. Informaţiile care nu se integrează în astfel de structuri constituie un balast, nu numai
pentru memorie, ci şi pentru gândire.
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Concluzia didactică ce se desprinde de aici este că educaţia se înfăptuieşte şi de către elev în calitatea
sa de subiect. În consecinţă, procesul de învăţământ, urmează să asigure condiţiile necesare unei participări
active.

,,A instrui pe cineva într-o disciplină, nu înseamnă a-l face să-şi imagineze în minte asemenea
rezultate, ci a-l învăţa să participe la procesul care face posibilă creearea de cunoştinţe” ( J.S. Bruner 1970 p
89).

Pentru a releva suporturile psihologice ale activizării, trebuie să se apeleze la rezultatele semnificative
ale psihologiei contemporane, conform cărora, educaţia, respectiv actul predării, în procesul de învăţământ,
urmează a stimula dezvoltarea acestei structuri intelectuale, având în vedere nu numai nivelul proceselor
cognitive, ci şi relaţiile dintre ele. Toate componentele structurii intelectuale ar putea fi incluse într-un
parametru intitulat cognitiv-intelectual.

El poate fi format din totalitatea proceselor cognitive, începând cu cele elementare ( senzaţii, percepţii,
reprezentări) şi terminând cu cele superioare ( gândire, imaginaţie, memorie, inteligenţă), cu toate operaţiile pe
care le implică.

Pe de altă parte, elevul, este impulsionat în activitatea de învăţare de mobiluri interne, de alţi factori
,,non-intelectuali”, cum ar fi diverse categorii de motive: trebuinţe, interese, stări afective, nivelul de aspiraţii,
atitudini, interese.

Toate aceste comportamente pot fi ierarhizate pe o scară, de la cele inferioare spre cele superioare şi
constituie  cel de-al doilea parametru, denumit activator- motivaţional.

Componentele celor doi parametrii nu acţionează izolat, ci într-o strâsa legătură interdependentă,
determinată de faptul că ele sunt integrate în structura personalităţii, structură ce îmbracă o dinamică proprie.

În activitatea didactică, principiile didactice îndeplinesc o serie de funcţii deosebit de importante.
Astfel, activitatea didactică are rolul de:

- orientare a traseului educativ, în direcţia realizării obiectivelor propuse de profesor;
- normalizare a practicii educative;
- prescriere a modului în care se vor relaţiona cunoştinţele cu diverse situaţii de învăţare;
- reglementare a activităţii educative, astfel încât să se asigure performanţa şcolară.
În acest context, se impune o bună cunoaştere şi adaptare a  principiilor didactice, presupune adaptarea

lor la diverse situaţii şi strategii de învăţare.
Principiile didacticii reprezintă un ansamblu de cerinţe, norme, reguli generale care fundamentează

teoria şi practica educativă şi care orientează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de predare
învăţare.

Intuiţia, corelaţia dintre senzorial şi raţional, dintre concret şi abstract, exprimă imortanţa cunoaşterii
senzoriale a realităţii, realizată prin intermediul simţurilor, ca bază a cunoaşterii.

Plecând de la anumite realităţi, elevul poate ajunge la generalizări şi abstractizări. Trecerea în abstract
se face prin desprinderea de date intuitive, prin îndepărtarea de materialitate, de planul concret şi de
individualitatea obiectelor. Profesorul trebuie să intuiască momentul optim de trecere de la gândirea obiectuală
la cea abstractă şi invers.

1. Principiul integrării organice a teoriei cu practica. Acest principiu are un caracter general şi
impune ca tot ceea ce se însuşeşte în activitatea didactică să fie valorificat în activităţile ulterioare. El impune o
intercondiţionare a obiectivelor didactice cu cele ale logicii ştiinţei şi cu cerinţele presupuse de integrarea
profesională

2. Principiul respectării particularităţilor de vârstă şi individualitate. Este de remarcat faptul
că trebuie să pornim de la datele persoanei de educat, de la natura sa interioară şi să nu forţăm prea mult peste
limitele îngăduite de vârstă şi de caracteristicile individuale. Acesta este principiul lui Comenius, Rousseau şi
Montesori. Profesorul are obligaţia de a exploata diferenţiat calităţile psihice individuale. El se poate baza pe
acţiuni individuale, desfăşurate pe fondul activităţii cu întreaga clasă, pe acţiuni individualizate, realizate în
afara procesului de învăţământ, prin lucrări suplimentare şi teme pentru acasă, şi prin activităţi cu clase speciale
de superdotaţi sau clase de elevi cu nevoi speciale.

3. Principiul accesibilităţii cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor. Cunoştinţele şi
deprinderile trebuie să fie selectate, articulate şi expuse încât ele să poată fi asimilate şi valorificate optim de
către elevi. Această accesibilizare a cunoştinţelor nu presupune renunţarea la efort din partea elevului, sau
neimplicarea activă în actul de învăţare

4. Principiul sistematizării şi continuităţii în învăţare.
Este un principiu care angajează atât nivelul macroeducaţional cât şi nivelul microeducaţional, care

vizează procesele didactice propriu- zise, respectiv predarea şi învăţarea coerentă şi continuă. Esenţa
sistematizării cere, ca tot ce se predă la un moment dat, să aibă legătură cu ceea ce s-a însuşit până la momentul
respectiv şi, în acelşi timp, să prefigureze viitoarele cunoştinţe. Principiul sistematizării şi continuităţii
cunoştinţelor evidenţiază faptul că materia de studiu, conţinutul disciplinelor de învăţământ trebuie să fie
structurate în unităţi de cunoştinţe, ordonate din punct de vedere logic, ştiinţific şi psihopedagogic, integrate
într-un sistem unitar informaţional.
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5. Principiul participării active şi conştiente a elevului în activitatea de predare, învăţare,
evaluare.

Premisa de la care pleacă acest principiu este aceea că elevul este nu numai obiect, ci şi subiect al
învăţării, este implicat şi cointeresat în a cunoaşte, a face şi a întreprinde. Principiul cere ca elevii să-şi
însuşească ceva în măsura în care au înţeles şi să participe singuri la aflarea cunoştinţelor pe care profesorii le
propun la un moment dat. Nu trebuie încurajată învăţarea pe de rost, însuşirea mecanică a informaţiilor.
Accentul se va pune pe înţelegerea prealabilă a cunoştinţelor, înainte de a fi stocate sau reproduse.

Pentru respectarea acestui principiu, profesorul va stimula şi încuraja creativitatea, imaginaţia şi
spiritul critic al elevului, va apela la tactici, metode, procedee active şi participative. Poziţia sa trebuie să fie
maleabilă, deschisă, permisivă la iniţiativele elevilor, pasibilă de a-i face să înţeleagă lumea şi altfel decât a
înţeles-o profesorul sau ei înşişi până la un moment dat.

Acest principiu, cere ca elevii să-şi însuşească deprinderi, numai în măsura în care au înţeles şi să
participe singuri şi conştienţi. Activizarea elevilor cere implicarea lor în predare, menţinerea lor într-o
provocare intelectuală, în dorinţa de a căuta soluţii adecvate la situaţii problemă.

6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, principiilor şi deprinderilor. Învăţarea
temeinică constă în calitatea ei de a produce rezultate conştiente. Ea trebuie să fie profundă şi de durată.
Cunoaşterea umană se realizează printr-un dialog permanent între concretul senzorial şi abstract raţional. Cele
două căi ale cunoaşterii trebuie exploatate în egală măsură cu inspiraţia şi experienţa.

Profesorul va selecta materialul intuitiv cu atenţie şi într-un scop dinainte stabilit va dirija atent
observaţia elevilor spre ceea ce este constant în cunoaştere.

Temeinicia învăţării depinde de dimensiunea ei practică, de ceea ce este consistent, profund şi aplicabil
din punct de vedere practic.

Durabilitatea educaţiei este condiţionată de aderarea celui educat la un set de valori de nezdruncinat.
Cantitatea şi calitatea informaţiei trebuie să nu-i dezarmeze pe cei educaţi, dar nici să-i plictisească. Nu trebuie
dat totul dintr-o dată, ci câte puţin, gradat, noua cunoştinţă preluând, întărind şi valorificând în chip natural
vechea informaţie.

Orice achiziţie este valoroasă şi benefică pentru individ. Este indicat ca elevul să memoreze numai
ceea ce a înţeles. Recapitularea este un prilej important de a reanaliza achiziţiile, de a le sintetiza şi de a realiza
conexiuni între ele. Perspectiva unui control şi a unei evaluări predispune elevul la o însuşire temeinică a
cunoştinţelor, urmând a fi racordată şi la perspectiva practică.

Bibliografie:
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REZUMAT
Lucrarea are ca scop relevarea suporturilor pedagogice ale activizării elevului, ca factor determinant în

procesul de învăţare, urmărind suporturile psihologice cognitiv-intelectuale, precum şi cele activator-
motivaţionale ale acestuia.

În acest context, se impune o bună cunoaştere a  principiilor didactice, se presupune adaptarea lor la
diverse situaţii şi strategii de învăţare, pentru a obţine o învăţare temeinică, consistentă şi aplicabilă din punct de
vedere practic.

Excursia şcolară – valenţe formative

Tînjală Mariana
Şcoala Gimnazială Alexandru cel Bun Bacău

„Drumeţia te învaţă mai mult decât zece biblioteci la un loc.” – N. Iorga
Excursiile şcolare sunt activităţi didactice polivalente, proiectate şi organizate de către cadrul didactic pentru

a îmbina armonios factorii instructivi – educativi cu odihna activă şi relaxarea. Ele contribuie la dezvoltarea
intelectuală şi fizică a copilului, îi prilejuiesc însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea
orizontului cultural – ştiinţific.

Prin specificul lor, excursiile completează şi clarifică cunoştinţele dobândite de elevi la diferite
discipline sau facilitează acumularea de noi cunoştinţe. Elevii fac observaţii directe asupra obiectelor şi
fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee, asupra unor momente
şi evenimente din trecutul istoric, din viaţa unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii, asupra relaţiilor
dintre oameni şi a rezultatelor concrete ale muncii lor. Menirea excursiilor este de a stimula activitatea de
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învăţare, de a desăvârşi ceea ce au acumulat în cadrul lecţiilor. Excursiile contribuie la dezvoltarea simţului de
orientare, a spiritului de întrajutorare şi disciplină, ajută la formarea reprezentărilor spaţiale corecte.

Noile relaţii între obiectele şi fenomenele descoperite de către elevi, noile metode şi procedee de
cercetare deschid posibilităţi mari pentru realizarea laturii formative a procesului instructiv – educativ deoarece
ei înşişi sunt puşi să descopere în mod independent cunoştinţele.

În întreaga activitate didactică am constatat că lecţiile ancorate în realitatea înconjurătoare au fost
antrenante şi cu rezultate mai bune. Am folosit cu succes excursia şcolară ca  formă a activităţilor extraşcolare
pentru a “...potoli acea curiozitate, pe care numai fiinţele fericite o au şi sănătoasă. Cunoştinţele vârâte cu de-a
sila în minte o astupă şi o înăbuşă. Ca să simţi ştiinţa trebuie s-o înghiţi cu poftă.“ (Anatole France)

În cadrul excursiilor desfăşurate am observat o împletire între educaţia ecologică, educaţia civică,
educaţia estetică şi nu în ultimul rând cea religioasă. În cadrul educaţiei ecologice, copiii au înţeles că omul
trebuie să adopte un comportament adecvat, folositor propriei vieţi. Excursia şcolară reprezintă principala cale
de cunoaştere directă a naturii şi de formare a conştiinţei ecologice. Copiii au fost puşi în situaţia de a face
comparaţie între aşezările urbane, cu zgomotul, aglomeraţia şi unele maşini care poluează, şi zonele de deal sau
de munte acoperite de păduri frumoase în care te poţi plimba în voie însoţit de ciripitul păsărelelor.

Lăcaşurile de cult, muzeele, construcţiile medievale, picturile, vitraliile vizitate de copii în cadrul
excursiilor i-au făcut pe aceştia să înţeleagă şi să aprecieze modul cum au gândit constructorii, pictorii, meşterii
populari să folosească şi să îmbine culorile care sensibilizează ochiul şi sufletul. Aceste elemente vin în ajutorul
lecţiilor de istorie în care se învaţă şi noţiuni de artă sau cultură din diferite epoci. Excursia dă posibilitatea
elevilor  de a-şi verifica şi aprofunda cunoştinţele de literatură şi artă, de istorie contribuind astfel la corelarea
interdisciplinară a noţiunilor însuşite.

Copiii se arată impresionaţi când se află în apropierea vulturului pleşuv, a ursului brun, a lupului,  a
leului sau a tigrului, exemplare pe care le văd doar în imaginile din manuale, atlase, reviste sau emisiuni TV.
Astfel au înţeles ce înseamnă animale şi păsări ocrotite  de lege sau exemplare ce pot fi întâlnite doar la grădina
zoologică sau rezervaţii.

Excursia şcolară poate fi o adevărată lecţie de educaţie civică. Aceasta presupune contacte între
oameni, situaţii diferite de cele din sala de clasă, atitudini, comportamente şi trăiri specifice. Dezvoltă elevilor
deprinderi de respectare a normelor de comportare civilizată, disciplinată, întrajutorare şi autogospodărire. În
locurile de popas se pot organiza jocuri distractive, scurte programe artistice, elemente care aduc destindere,
relaxare, bună dispoziţie, consolidează prietenii şi dezvoltă relaţiile interpersonale.

După desfăşurarea propriu-zisă a excursiei, se trece la valorificarea valenţelor educative şi formative
îmbinând datele consemnate în timpul excursiei cu ceea ce au învăţat la clasă. Elevii pot fi împărţiţi pe grupe
unde au de rezolvat diferite sarcini:
Grupa ecologiştilor – să elaboreze soluţii cu privire la prevenirea sau împiedicarea unor fenomene de
degradare a mediului înconjurător;
Grupa matematicienilor – să calculeze distanţa parcursă de la plecare până la sosire pe baza numărului de
kilometri indicaţi pe harta turistică;
Grupa geografilor – să marcheze pe hartă traseul parcurs şi să indice formele de relief şi zonele de vegetaţie
străbătute;
Grupa istoricilor – să arate legătura dintre om şi spaţiul istoric de-a lungul timpului;
Grupa scriitorilor – să scrie o compunere despre locurile sau obiectivele vizitate care i-au impresionat;

O asemenea activitate are multiple valenţe de informare şi educare a elevilor, contribuind în special la
plierea educaţiei pe cerinţele realităţii mediului social, natural, istoric, religios, realitate pe care elevii o
explorează direct. Conţinutul didactic al excursiei este mai variat, mai complex, mai atractiv decât al lecţiei
desfăşurată în sala de clasă oferind elevilor o atmosferă de voioşie, entuziasm, posibilitatea de a se cunoaşte mai
bine  şi multă bucurie în a participa la asemenea acţiuni. Desfăşurarea acestor acţiuni duce la realizarea
principalului obiectiv al învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.
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Formal şi nonformal în activitatea didactică
Toncu Iuliana

Școala  gimnazială ”Ștefan Luchian”
Moinești-Bacău

“Nu poţi învăţa un om, îl poţi doar ajuta să înveţe”

Galileo Galilei

Educaţia formală este sistemul de educaţie, structurat ierarhic şi gradat cronologic, pornind de la
şcoala primară până la terminarea universităţii, incluzând, pe lângă studiile academice generale, diverse
programe specializate de formare (cursuri, activităţi de formare organizate de instituţii de învăţământ).

Educaţia formală este legată de şcoli sau de instituţii care se ocupă de formare şi se încheie cu
acordarea de diplome şi calificări recunoscute oficial.

Caracteristici:
 instituţionalizată, ierarhizată
 supravegheazăcadrul în care se desfăşoară procesul de educaţie
 impune reguli şi norme
 gradată cronologic (de la educaţia primară până la educaţia universitară)
 organizată şi condusă de la centru (Min. Educaţiei)
 evaluarea în cadrul educaţiei formale esterealizată de către profesor
 procesul învăţării este orientat spre profesor
 foloseşte metode puţin participative
 autoritatea şi disciplina sunt impuse prin constrângere
 relaţia profesor– elev este formală

Educaţia nonformală este o sintagmă care se impune în discursul internaţional despre educaţie la
sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70. Este asociată conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii (en.
Lifelong learning) şi accentuează importanţa educaţiei care se petrece dincolo de cadrul formal al sistemului de
învăţământ, fie că se desfăşoară în alte spaţii decât cele ale şcolii, fie că se realizează prin activităţi care nu fac
obiectul curriculumului şcolar, dar care răspund nevoilor şi intereselor de cunoaştere şi de dezvoltare ale unui
grup. Valorizarea educaţiei nonformale apare ca urmare a faptului că sistemul educaţional formal se adaptează
într-un ritm prea lent la schimbările socio-economice şi culturale ale lumii în care trăim. De aceea, sunt
întrevăzute şi alte posibilităţi de a-i pregăti pe copii/tineri/adulţi să răspundă adecvat la schimbările societăţii.
Aceste ocazii de învăţare pot proveni nu doar din învăţământul formal, ci şi din domeniul mai larg al societăţii
sau din anumite sectoare ale acesteia.

Educaţia nonformală răspunde nevoilor de învăţare ale unui grup şi se poate realiza, în cadrul unor
seminare, sesiuni de formare, workshop-uri, prin parteneriat între facilitatori şi participanţi, în
grupuri/comunităţi sau în cadrul altor organizaţii (decât cele din sistemul de învăţământ). Educaţia nonformală
se poate realiza în paralel cu sistemele principale de educaţie, în diferite contexte: fie la locul de muncă şi prin
acţiuni ale organizaţiilor societăţii civile (organizaţii de tineret, sindicate), fie în timpul liber, oferită de
organizaţii sau servicii complementare sistemelor convenţionale (de exemplu, cursuri de artă, muzică, sport,
meditaţii particulare pentru pregătirea examenelor). De obicei, nu se încheie cu acordarea de certificate
Caracteristici:
 maximizează procesul de învăţare minimalizând constrângerea specifică şcolii
 oferă o utilitate practică imediată cunoştinţelor învăţate
 se desfăşoară în contexte diverse
 cadru de învăţare şi conţinut lejer
 foloseşte metode care stimuleazăimplicarea şi participarea elevilor
 are o structură şi o planificare flexibilă
 procesul învăţării este opţional/facultativ şi este orientat spre participant
 se bazează pe experienţa participantului
 evaluarea în cadrul educaţiei nonformale esterealizată de cel care învaţă
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 autoritatea este aleasă de către membrii grupului, nu este impusă
 stimulează formarea relaţiilor interumane informale
Educația în context nonformal are: activități bine planificate; obiective specifice clare (deși nu urmărește un
anumit curriculum); caracter experiețial, participativ, inovativ, interactiv;
rezultate cuatificabile; metode active, creative, interactive;
Nu conduce în mod automat la certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite.
Etapele procesului educativ nonformal sunt: organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea.

Metode de lucru și
activități:

Resursele Beneficiarii rezultatelor
educației

Actorii implicați

jocuri
Flashmmob
Debrief
Teatru labirint/senzorial
Biblioteca vie
Training
Scenetă
Atelier/workshop
Vânătoare de comori
Origami
Animație socio-educativă
Proiecte
Debate
Animație stradală

informaționale – metode,
jocuri, ghiduri, materiale
video, ș.a.
Umane
Materiale

Studenți
Adulți
Tineri
Persoane private de
libertate
Persoane cu dizabilități;
Persoane dezavantajate
Copii
Șomeri
Minorități
Voluntari
Elevi
Angajați
Bătrâni

Asociații și fundații
Organizații
guvernamentale
Spitale
Palate ale copiilor
Consilii locale
Case de cultură
Grupuri informal
Librării
Cinematografe
Primării
Muzee
Biblioteci
Școli
Teatre

Cea mai mare diferenţă între educaţia formală şi nonformala este metoda folosită.
Metodă este un mijloc prin care sunt îndeplinite obiectivele unei activităţi. Ea răspunde de obicei la

întrebarea “Cum?”
Ce este un flashmob?

Un flashmob (unde flash este o clipă şi mob este o mulţime) este o adunare de foarte scurtă durată de oameni,
într-un loc public, participanţii realizând o acţiune neobişnuită pentru o perioadă scurtă de timp (de obicei
câteva secunde/minute), după care grupul se răspândeşte ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Flashmob-ul e o “prezentare” pentru spectatori accidentali, cu scopul de a trezi sentimente de neînţelegere,

interes. Flashmob-ul este o acţiune de masă, o modalitate de a te exprima şi de a transmite un mesaj către
societate, un mesaj care, poate, altfel nu ar fi ajuns la grupul ţinta şi/sau la publicul larg.

Ce nu este în flashmob?
Un flashmob NU este:
- O acţiune care are ca scop promovarea unui produs comercial sau care implica producerea de profit în urma

acţiunii
- Un eveniment în care participanţii sunt plătiţi pentru a face acţiunea
- Un eveniment care nu are ca scop conştientizarea asupra unui anumit aspect (un eveniment fără scop)

De ce flashmob?
Flashmob-ul este, mai presus de toate, un instrument social! De participare, implicare, luare de atitudine...

N.B. Participarea în acţiuni de masa neautorizate este, de obicei, pedepsită după lege.
Persoanele care participa la un flashmob îşi dezvoltă spiritul de echipă, spontaneitatea, seriozitatea,

capacităţile de planificare – dacă şi organizează aceasta mişcare. Şi mai presus de toate fac conştientizare la
nivel de comunitate asupra unui anumit aspect.
Participanţii la o activitate de flashmob nu oferă şi nu primesc bani pentru participare, aceasta fiind o activitate

voluntară. Motivele pentru care oamenii ar veni la un flashmob sunt diverse, printre acestea putându-se număra
distracţia, dorinţa de se simţii independenţi de stereotipuri de comportament, pentru a testa capacităţile proprii
în efectuarea de acţiuni spontane în locuri publice, pentru a avea senzaţia de apartenenţa la o acţiune comună, de
a experimenta noi senzaţii emoţionale.

Rezultatele obținute se pot concretiza în plan personal, prin formarea unor atitudini (optimism,
toleranță, încredere), abilități (comunicare, colaborare) și cunoștințe (semantice, empirice, sociale), dar și la
nivel comunitar, dezvoltând spiritul civic și angajabilitatea.
Recunoașterea acestora se poate face prin portofoliul personal, în educația celor implica ți, dar și pe piața
muncii.
Implicarea elevilor noștri în activități de educație nonformală are multiple avantaje. Psihologii consideră că
elevii, care în timpul școlarității sunt implicați, de exemplu, în activități de voluntariat (dezvoltă abilitățile
empatice, spiritul de echipă, comunicarea, adaptarea, toleranța) în cluburi de drama şi de debate (le permite o
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mai bună exprimare a sentimentelor și o mai bună înțelegere a celorlalți) au o mai bună inserție pe piața muncii,
au o rată mică de abandon școlar , sunt extrovertiți, concurenţiali, comunicativi, persuasivi, apreciați la locul de
muncă, loiali, încrezători.

Iată doar câteva beneficii pe care elevii noștri le au în urma implicării lor în activități nonformale.
Aceste competențe cu greu pot fi formate în mediul rigid al clasei. De aceea noi, educatorii, trebuie să
descoperim valențele educației nonformale, trebuie să ne autoeducăm și să trecem dincolo de caracterul
informativ al educației.

Valorificarea elementelor de tradiţie şi folclor
- valorile localităţii mele

Trandafir Florentina
Şcoala Gimnazială “I.S.Sturza”, Săuceşti, jud. Bacău

Ce poate fi mai frumos decât realitatea palpabilă de a fi român? Nu degeaba limba ce-o vorbim a fost
comparată cu „un fagure de miere”, “dulce, frumoasă şi armonioasă”. Parcă nicăieri, în lume, graiul oamenilor
nu sună mai frumos că vorba românească. Vorba românului curge lin ca apa la şes, devenind aprigă, pătimaşă
numai în cazuri extreme.

Ce poate fi mai mândru că portul nostru popular pe care sunt adunate toate trăsăturile ţării şi neamului
românesc? Realizarea lor înseamnă pricepere, hărnicie, gust pentru frumos şi util, iar motivele ornamentale
folosite nu reprezintă decât frumuseţea florilor multicolore de pe pajişti, bogăţia câmpiilor întinse pe care se
unduiesc lanuri de grâu, îmbujorate cu macii roşii, asemenea obrazului românului obosit de muncă sau în zi de
sărbătoare.

Astăzi, când satul românesc este european, nostalgia după tradiţie şi obiceiurile de odinioară se simte
tot mai mult. De aceea este de datoria noastră morală să conservăm aceste “resturi” de o valoare inestimabilă, de
a transmite tinerei generaţii credinţa strămoşească, specificul nostru de viaţă, cultură, păstrată cu sfinţenie de
moşii şi strămoşii noştri.

Fără tradiţie nu există cultură: nici omul simplu, nici geniul nu pot crea nimic fără tradiţie. Omul fără
tradiţie este ca pomul fără rădăcini. Numai pentru aceste motive copiii trebuie să-şi cunoască, să păstreze şi să
transmită următoarelor generaţii obiceiurile şi tradiţiile locale şi naţionale.

George Enescu spunea: “Folclorul nostru... nu numai că este sublim, dar te face să înţelegi totul. E mai
savant decât toată muzica aşa-zis savantă. Şi asta într-un fel cu totul inconştient. E mai melodic decât orice
melodie, dar asta fără să vrea. E duios, ironic, trist, vesel, şi grav.”

Promovarea valorilor strămoşeşti, a tradiţiilor şi obiceiurilor populare, dezvoltarea de abilităţi estetice,
sociale, comunicative în rândul elevilor, precum şi implicarea acestora şi a cadrelor didactice în organizarea şi
derularea de activităţi extracurriculare, constituie un obiectiv imperios necesar în aceste vremuri în care
societatea contemporană este tot mai expusă diverselor influenţe externe şi, ca urmare, cultura populară
tradiţională este tot mai expusă riscului degradării şi dispariţiei.

Timpul şi evenimentele lumii moderne nu trebuie să determine uitarea tradiţiilor româneşti, care
constituie valori inegalabile şi incontestabile ale poporului nostru.

Folclorul trebuie cultivat în minţile şi inimile copiilor încă de la cea mai fragedă vârstă. Cunoaşterea
obiceiurilor, a tradiţiilor populare şi etnografice locale are o importanţă deosebită în cadrul procesului complex
şi îndelungat de formare a personalităţii copilului.

Cunoaşterea de către copii a frumuseţii portului popular, a obiceiurilor, are ca finalitate sădirea în
sufletele lor a mândriei că sunt români. Şcoala are menirea de a transmite copiilor informaţii despre folclorul
zonei natale şi de a le stimula interesul, atât lor cât şi părinţilor lor, pentru arta populară, pentru obiceiurile şi
tradiţiile populare româneşti şi, nu în ultimul rând, pentru cultivarea respectului faţă de comunitatea natală.

Dispariţia obiceiurilor şi datinilor populare prin nepracticarea lor de către copii, elevi şi tineri,
dispariţia formaţiilor de dansuri populare în şcoli, lipsa motivaţiei copiilor şi elevilor pentru purtarea portului
popular, înlocuirea folclorului local cu” distracţia” de la club, au fost pierderi imense privind reprezentarea
şcolii cu ceea ce este mai frumos şi mai emoţional: portul popular specific zonei folclorice, frumoasele tradiţii şi
datini practicate la zi de sărbătoare şi inegalabilele dansuri şi melodii populare.

În fiecare om sălăşluieşte un artist şi pe parcursul vieţii toţi adunăm în sufletele noastre bucurie,
frumuseţe, dragoste şi sensibilitate. Şi când ai adunat, evident că simţi nevoia să dăruieşti. Asta am încercat noi
să realizăm, noi fiind cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială “I.S.STURDZA”, Săuceşti, Asociaţia “Muguraş
săuceştean” şi Biblioteca” Ion Roşu”, Săuceşti, având sprijinul Consiliului Local Săuceşti. Dăruim aceste
activităţi tuturor sufletelor pline de tinereţe şi fără bătrâneţe.

Cadrele didactice sunt preocupate permanent de valorificarea elementelor de istorie şi geografie locală,
tradiţie şi folclor în lecţii şi prin activităţi extraşcolare. Astfel, adunând materiale diverse au luat naştere diferite
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panouri pe holurile şcolii. Acestea reprezintă un amplu material didactic utilizat în studierea unor texte literare,
elevii luând contact direct cu frumuseţea portului românesc, obiceiurile şi meşteşugurile ţinutului natal.

Prin expoziţia de fotografii vechi şi prin prezentarea “Monografiei geografice a localităţii natale”, s-a
urmărit sensibilizarea copiilor pentru trecutul zonei natale, frumuseţea portului şi a locuitorilor.

În ceea ce priveşte activităţile extraşcolare pot spune că s-au derulat proiecte educaţionale, manifestări
culturale artistice, concursuri care au scop redescoperirea, promovarea şi valorificarea elementelor de tradiţie
locală şi folclor cum ar fi:

- Şezători literare;
- Obiceiuri, tradiţii şi credinţe;
- Sărbătorile pascale- Bucuria Învierii;
- Festivalul de cântece şi dansuri populare” Muguraş săuceştean”, Zilele comunei Săuceşti, etc.
La fiecare generaţie de şcolari ne vom propune activităţi de cunoaştere a unui “strop” din ceea ce este

actual, din ceea ce a creat omul cu iscusinţa şi căldura sufletului său şi a minţii sale, pentru ca fiecare copil să
poată şti de unde se trage, cine este, cum trebuie să fie ca membru al colectivităţii sociale ţi cum poate contribui
la păstrarea valorilor materiale şi spirituale ale ţării sale.

Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a dansului şi cântecului, a
meşteşugurilor tradiţionale atât de mult apreciate în ţară cât şi în afara ei.

Faptele vorbesc şi prin ele trebuie să arătăm că putem fi mai buni prin a face mai mult bine celorlalţi.
Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un popor făcându-l unic,

statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului.

Bibliografie:
” Monografia comunei Săuceşti”, Tofan Vasile, 1975
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Educaţia- dimensiune constitutivă a fiinţei umane

Trofin – Radovici Lenuţa

Învăţământul apare ca o etapă importantă, cu rezonanţă majoră în pregătirea pentru viaţă  individului.
Deşi copilul ia startul  pe calea devenirii sale cu un pachet educaţional relativ „sărac”, pe traiectoria devenirii
sale, el îşi îmbogăţeşte cunoştiinţele şi în acelaşi timp  îşi dezvoltă o personalitate. „Omul nu poate deveni om
decât prin educaţie”, spune Kant , ceea ce indică faptul că educaţia este o dimensiune constitutivă a fiinţei
umane. Problema educaţiei tinde să devină o problemă majoră, prioritară şi toţi cei care văd limpede evoluţia,
dezvoltarea fiinţei umane, a fiinţei raţionale şi a umanităţii, în ansamblul ei, situează în centru educaţia.

Educaţia este procesul prin care se transmit cunoştinţe, se formează deprinderi şi se dezvoltă priceperi
în vederea formării şi dezvoltării personalităţii unui subiect aflat in formare. Educaţia este un proces continuu şi
se realizează în conformitate cu particularităţiile de vârstă şi individuale ale elevilor. Ea poate fi de trei tipuri:
formală, nonformală, informală. În Dicţionarul internaţional al educaţiei întâlnim cele trei noţiuni
corelate:educaţie formală – „1. educaţie în care rolurile de profesor şi elev sunt bine definite şi în care o latură
acceptă responsabilitatea celeilalte; 2. educaţia primită în şcoală, opusă celi acumulate independent sau în cursul
serviciului”;educaţie informală- „ educaţie în care nu se pot distinge două laturi (de exemplu: profesor şi
student); de asemenea educaţia dobândită de unul singur prin citit, experienţă de viaţă, etc.”;educaţie
nonformală – „1. educaţia primită în afara şcolii sau în afara anilor afectaţi prin statutul şcolarităţii, de exemplu,
educaţia adulţilor; 2. educaţia are loc în afara şcolii-de exemplu, prin influenţa mediului familial, a grupelor de
prieteni şi a mediului de viaţă.”Sintetizând aceste definiţii, putem afirma faptul că educaţia formală este
educaţia instituţionalizată, educaţia nonformală este educaţia extraşcolară, iar educaţia informală este educaţia
difuză. Modul lor de interacţiune pe parcursul vieţii indivizilor, desigur diferă. Educaţia formală -noţiunea
modernă de educaţie formală nu se deosebeşte prea mult de sensul amintit, dacă admitem că are ca obiectiv
fundamental formarea persoanei educatului. Totuşi sensul actual al acestei noţiuni a suferit o importantă
deplasare de accent, de la semnificaţia de scop, la aceea de organizare, dobândind în mod clar înţelesul de
educaţie formalizată, în sens de instituţionalizată. Unii autori pun în evidenţă faptul că educaţia şcolară (adică
formală) constituie o perioadă de activitate intensivă, urmărind cu precădere formarea persoanei Să nu uităm
însă că ea durează 15-20 de ani şi nu reprezintă mai mult decât o introducere în sfera culturii şi a pregătirii
iniţiale pentru educaţia permanentă, care se va extinde de-a lungul vieţii. Educaţia formală nu poate fi de
intensivă, de concentrare maximă deoarece ea se adresează, în primul rând, copilului, persoană aflată în
dezvoltare, la care învăţarea trebuie să alterneze cu perioade de repaus sau de vacanţe.
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Realizarea educaţiei în mod competent presupune totdeauna prezenţa şi acţiunea unui personal anume
pregătit , personalul didactic.O caracteristică nu mai puţin importantă a educaţei formale o constituie acţiunea
de evaluare, care se realizează în forme, moduri şi etape anume stabilite pentru a facilita reuşita şcolară,
succesul formării elevilor.Educaţia nonformală prezintă desigur unele  avantaje.Educaţia nonformală este cea
mai noua abordare a învăţării prin activităţi cât mai diverse, plăcute şi motivante. Avantajele sale multiple
înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învăţământ, cu un aport suplimentar
de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime. Prin educaţia nonformală înţelegem orice
acţiune organizată în afara sistemului şcolar, acţiune prin care se construieşte cu maiestrie o punte ăntre
cunoştinţele predate de dascăli şi punerea lor în practică. Acest tip modern desau de instruire îndepărtează
stresul notelor, a calificativelor din catalog, al disciplinei ferme, rigide, impuse şi al temelor obligatorii.
Realizate în mediul socio-cultural ca mijloace de odihna activă sau de divertisment aceste tipuri de activităţi  îşi
au rădăcinile de la începutul secolului XX, când în Germania s-a înfiinţat o asociaţie a tinerilor numită
Wandervogels , ce a apărut ca o reacţie împotriva caracterului pronunţat livresc al şcolii. Prin această asociaţie
tinerii erau îndemnaţi sa călătorească, să cunoască natura, ţara, lumea. Aşadar acest tip de educaţie înseamnă
plăcerea de a cunoaşte, de a evolua şi de a te dezvolta. Toate acţiunile incluse în acest perimetru se pot
caracteriza printr-o flexibilitate deosebită ce oferă în mod clar existenţa posibilităţii de pliere pe interesele
elevilor, permiţând lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii, dezvoltând
anumite aptitudini şi interese speciale.  Obiectivele educaţiei nonformale nu urmăresc să excludă, să îndepărteze
modul tradiţional, clasic de ibilevilor dar şi lităţii de pliere pe posibilităţile eeducaţie, ci să completeze instruirea
pur teoretică prin activităţi atractive, antrenante la care să aibă acces un număr cât mai ridicat de tineri
formabili. Acestea sunt: completarea orizontului de cultură din diverse domenii,  crearea de condiţii pentru
formarea lor  profesională, sprijinul alfabetizării grupurilor sociale care sunt defavorizate, asigurarea unui
mediu propice exersării şi cultivării diferitelor inclinaţii, aptitudini şi capacităţi.

Dintre caracteristicile educaţiei nonformale menţionez, în prima instanţă, că specific educaţiei
nonformale este în primul rând  locul in care ea se desfaşoară ,spatiul unde se produce : într-un cadru
instituţionalizat, dar în afara şcolii. Caracteristice acestui tip de educaţie sunt activităţile care contribuie la
perfecţionarea individuală.

Educatorul nonformal trebuie să deţina mai multă adaptabilitate, flexibilitate şi rapiditate, dar şi un
entuziasm răsunator, demn de acţiunile sale. Acţiunile corespund strict aptitudinilor, intereselor şi dorinţelor
celor ce participă. În plus, doritorii nu au obligaţia să se alăture programului si nu primesc calificative oficiale.
Totuşi, în funcţie de formele de instruire nonformală, există şi situaţii în care sunt acordate diplome şi certificate
de absolvire.

După tipurile de educaţie nonformală - educaţia nonformală se imparte in două tipuri principale,
variind în funcţie de activităţile caracteristice, specifice: activităţi extradidactice: ansambluri sportive şi
artistice,  cercuri de discipline, concursuri, olimpiade etc.,  activităţi extraşcolare: proiecte de ecologie şi
formare civică, acţiuni social-culturale (în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc), excursii .
Educaţia nonformală însoţeste cu succes formarea educaţionala a tinerilor şi rămâne una dintre variantele
optime pentru susţinerea plăcerii de cunoaştere şi de afirmare şi recunoştere profesională. Desigur , între cele
trei tipuri de educaţie menţionate ( formală, nonformală şi informală ) există o strânsă interdependenţă ce a fost
clar argumentată de-a lungul timpului. Graniţele dintre aceste trei tipuri de educaţie mentionate, desigur nu sunt
rigide, ele aşa cum am afirmat anterior se află în interdependenţă şi desigur se întrepătrund. Este clar că educaţia
formală va avea mult de câştigat dacă va reuşi să integreze în mod creator inflenţele ce se datoreză unor
modalităţi de educaţie informale şi nonformale, precum şi ceea ce se acumuleză prin educaţia formală poate
contribui la dezvoltarea educaţiei nonformale şi informale. Educaţiile formală, nonformală, informală pot exista
simultan uneori în acord, alteori în contradicţie. Sistemul de învăţământ continuă să reprezinte un subsistem al
sistemului nostru  social, alături de subsistemul cultural, sanitar,   juridic, economic,   etc., dar complexitatea
vieţii sociale privită în perspectiva viitorului lasă să se zărescă  etapa în care întreaga nostră existenţă socială să
fie  dominată de cerinţele educaţiei,  educaţia devenind astfel cu adevărat modul de a exista  al omului, aşa cum
o definesc în prezent diverşi autori, ea va deveni cea mai complexă , mai utilă şi cu o  importanţă majoră
activitate a omului. Astazi educaţiei formale îi revine primul loc în misiunea de a-i pregăti pe elevi pentru
învăţarea continuă şi pentru selecţionarea,  prelucrarea şi ierarhizarea   informaţiei acumulate în afara orelor de
curs.

Toate cele trei forme ale educaţiei au un deziderat major – să dezvolte elevului unui mod de existenţă
care sa îi permită o cât mai bună asimilare şi însuşire a exigenţelor specifice lumii contemporane. De amploarea
şi profunzimea educaţiei formale depinde desigur, calitatea coordonării şi integrării influenţelor nonformale şi
informale. Deşi educaţia formală ocupă un loc privilegiat sub aspectul succesivităţii în timp şi al consecinţelor ,
cele trei forme de sprijină şi se condiţionează reciproc.
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Călătorie în Univers!

Tudor Mariana Nicoleta
Grădinița cu P. P. Nr.23, Bacău

Scopul principal al planificării și desfășurării de activități nonformale este acela de a conștietiza rolul
benefic al acestora asupra procesului de învățare pe tot parcursul vieții. Prin astfel de activități este recunoscută
importanța valorizării cunoștințelor, abilităților și competențelor dezvoltate în context nonformal pentru
dezvoltarea personală și profesională a fiecăruia dintre noi. Activitățile nonformale sunt centrate pe nevoile de
învățare ale preșcolarilor, sunt structurate și organizate, obiectivele de învățare sunt clare, de asemenea
presupun extinderea  gradului de învățare și diversificarea spațiului.

Educația formală reprezintă ,,un ansamblu de activități pedagogice care sunt proiect ate instituțional ca
expresie a unei politici educaționale care stabilește finalitățile, fiind legiferate și desfășurate în cadrul unui
sistem național de învățământ precis structurat, ierarhizat gradual pe stadii de vârstă, cuprinzând unități și
instituți i de învățământ de diferite tipuri”(4, p.104) și se află în raport de complementaritate cu educația
nonformală. Educația nonformală face referire la orice activitate desfășurată sistematic și în afara sistemului
formal, iar ceea ce se realizează nonformal are un caracter mai puțin formal, coercitiv, algoritmizat, dar prin
efecte, este puternic formativ.

Beneficiile educației nonformale sunt puse în valoare doar în complementaritate cu educația formală și
cu situațiile informale de învățare.

Pentru a răspunde dorinței  preșcolarilor de la grupa mare de a afla cât mai multe informații accesibile
și pentru a le oferi situații noi de învățare, am planificat o vizită la Observatorul Astronomic din Bacău pe
parcursul desfășurării proiectului tematic CĂLĂTORIE ÎN UNIVERS!

PROIECT TEMATIC <CĂLĂTORIE ÎN UNIVERS!>
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CUM ESTE/ A FOST/ VA FI AICI PE PĂMÂNT?
TEMA PROIECTULUI: CĂLĂTORIE ÎN UNIVERS!
PERIOADA: 1 SĂPTĂMÂNĂ
NIVEL/GRUPĂ:II/MARE

ARGUMENT
Proiectul tematic ,, Călătorie în Univers! ” , derulat la grupa mare pe durata unei săptămîni, a fost

inițiat din dorința de a le satisface curiozitățile copiilor: de ce Soarele este roșu, de ce luna luminează noaptea,
de ce stelele sclipesc, de ce este zi, de ce este noapte. În structura acestui proiect tematic a fost planificată o
vizită la Planetarium, astfel  preșcolarii au avut  ocazia să simuleze o explorare a Sistemului solar, a evoluției
vieții pe Pământ, cu identificarea factorilor care întrețin viața.

Obiectivele urmărite în desfășurarea vizitei sunt :
 Dezvoltarea capacității copiilor de a invetiga mediul și de a-și forma reprezentări corecte în legătură cu

Universul.
 Stimularea curiozității pentru conștientizarea unor fenomene din Univers.
 Lărgirea orizontului de cunoaștere și de explorare a copiilor.

Prin îmbinarea activităților formale cu cele nonformale, mi-am propus valorificarea cunoștințelor
copiilor cu privire la tema noastră, identificarea inventarului de probleme și a  curiozităților, a întrebărilor pe
care și le-au pus copiii.

Planificarea acestei situații de învățare nonformală a avut ca punct de plecare următorul inventar de
probleme:
 Ce au știut copiii?
- Activități specifice zilei, nopții.
- Denumirile unor planete.
- Consecințele luminii asupra plantelor și animalelor.
- Consecințele întunericului asupra plantelor și animalelor.
 Ce nu au știut copiii?
- Să explice cum Soarele încălzește toată planeta Pământ?
- Care este mișcarea Pământului, alternanța zi -noapte, anotimpuri.
- Ce au dorit să afle copiii?
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- Cum se formează anotimpurile?
- Ce sunt galaxiile?
- De ce este posibilă viața pe Pământ?
- Pe care planetă se mai poate locui?
- Cum pot fi observate planetele?
- Care sunt sursele de lumină pe timpul nopții?
- De ce nu este bine să fie numai lumină sau numai întuneric?

Curiozitățile copiilor au fost satisfăcute de explicațiile specialistului în timpul observării expoziției
tematice ,, De la Pământ la stele”, a expoziției temporare ,,Sistemul solar”- observări astronomice cu ajutorul
instrumentelor din dotare și pe parcursul spectacolului de planetariu <Mișcările Pământului!>, <Cerul de la nord
la sud!> De asemenea au avut prilejul de a privi, de a  mânui materialele din expoziție.

Evaluarea acestei activități nonformale  am realizat-o prin împărtășirea impresiilor preșcolarilor, și
prezentarea unor recomandări  pentru ceilalți colegi din grădiniță.

Prin astfel de activități, preșcolarii își îmbogățesc  nivelul de competențe și abilități, abilități ce pot fi
transferabile și în alte domenii.
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Educaţia nonformală în ciclul primar

Tudoreanu Laurenţia - Silvia
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slănic – Moldova

1. Educaţia nonformală – definiţi, principii, obiective şi caracteristici
Educaţia nonformală reprezintă ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate într-un cadru

instituţionalizat extradidactic sau/şi extraşcolar constituit ca o punte între cunoştinţele acumulate la lecţii şi
informaţiile acumulate informal.53

Educaţia nonformală valorifică activitatea de educaţie/instruire organizată în afara sistemului de
învăţământ, dar şi în interiorul acesteia, sub îndrumarea unor cadre didactice specializate în proiectarea unor
acţiuni educaţionale care asigură realizarea corelaţiei subiect/educator-obiect/educat la nivelul de flexibilitate
complementare în raport cu resursele pedagogice formale54.

Educaţia nonformală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante.
Avantajele sale multiple: înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învăţământ,
cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime.55

Principiile generale după care educaţia nonformală se ghidează sunt56 :
necesitatea de a asigura continuitatea educaţiei , pentru a evita eroziunea de cunoştinţe ;
adaptarea curriculum-ului şi a obiectivelor la metodele particulare şi originale fiecărei societăţi;
pregătirea cetăţenilor societăţii la toate nivelurile de educaţie pentru un spaţiu real unde au loc evoluţii,
schimbări şi transformări ;mobilizarea şi utilizarea tuturor mijloacelor de formare şi informare din societate .

Obiectivele educaţiei nonformale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de educaţie, ci să
completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care să aibă acces un număr cât mai mare de elevi.
Viviane De Landsheere consideră că cele mai importante obiective ale educaţiei nonformale sunt57: stimularea
dezvoltării personalităţii elevilor şi a comunităţii educative locale la niveluri de performanţă şi de competenţă
superioare, relevante în plan intelectual, moral, tehnologic, estetic, fizic ;

53 Văideanu George – Educaţia, la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1988
54 Cristea Sorin – Dicţionar de pedagogie , Editura Litera Educaţional, Chişinău, 2002
55 http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Educatia-non-formală-şi-avantajele-sale-406.html
56 Costea Octavia – Educaţia nonformală şi informală: realităţi şi perspective în şcoala românească, EDP,
Bucureşti, 2009
57 Viviane De Landsheere – L’education et la formation, PUF, Paris, 1992
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valorificarea adecvată a strategiilor de proiectare-realizare a acţiunilor de formare şi de perfecţionare
profesională de organizare a timpului liber  ;
sprijinirea elevilor cu sanşe speciale/minime-maxime de reuşită şcolară, profesională .

Cele mai importante caracteristici ale educaţiei nonformale sunt:
 disponibilitate ;
 flexibilitate ;
 participare ;
 conştientizare ;
 entuziasm ;
 proces orientat.

2. Metode de educaţie nonformală
În realizarea educaţiei nonformale pot fi utilizate o multitudine de metode. Dintre acestea, am selectat

3 care pot fi utilizate cu succes în activităţile instructiv – educative cu şcolarii mici.
Jocul58

Jocul a fost folosit pe larg ca unul dintre principalele mijloace de educare, cu mult înainte de a deveni
obiect al cercetării ştiinţifice. Toate sistemele pedagogice i-au acordat jocului, într-o anumită măsură, un anumit
rol.

Pentru că jocul permite şi presupune adaptarea în funcţie de participanţi, o descriere generică nu ar
clarifica suficient de mult această metodă. Totusi, se poate spune că jocul este o activitate plăcută, voluntară, cu
reguli mai mult sau mai puţin stricte, că este o activitate în cadrul căreia participanţii se simt liberi,
neconstrânşi, îşi explorează şi îşi pun în valoare abilităţile cunoscute şi mai puţin cunoscute, propria fiinţă.

Indiferent de categoria în care se încadrează: joc de animaţie socio-educativă, joc de societate, joc
experienţial, jocul urmăreşte :
să dezvolte ambiţia, atenţia, perspicacitatea, inteligenţa şi imaginaţia ;
să stimuleze simţurile, logica, capacitatea de înţelegere şi acceptare a celorlalţi ;
să dezvolte solidaritatea şi activitatea în echipă ;
să dezvolte abilităţi şi deprinderi comportamentale ;
să dezvolte creativitatea şi imaginaţia ;
să dezvolte viteza de reacţie şi de îndemânare.
Teatrul educaţional59

Această metodă face parte din categoria metodelor de simulare. Ca tip specific de simulare, învăţarea
prin dramatizare se bazează pe utilizarea mijloacelor şi procedeelor artei dramatice. Teatrul educaţional
presupune dramatizarea unor evenimente actuale, realiste şi reprezentative care se derulează atât în şcoală, cât şi
în afara acesteia şi se îmbină cu alte metode active şi formative: jocul de rol, tehnicile creative, tehnici de
comunicare . Fiind un gen de teatru jucat de oameni obişnuiţi, nu de actori profesionişti, teatrul educaţional este
şi o metodă de învăţare , de lucru în echipă, de exprimare şi ilustrare a unei idei, de creaţie a unei poveşti.

Printre obiectivele de învăţare ale acestei metode se numără stimularea creativităţii elevilor pentru
elaborarea unui scenariu original, care să redea faţetele şcolii actuale, dezvoltarea spiritului de echipă şi de
colaborare pentru distribuirea eficientă a rolurilor, formarea abilităţilor de interpretare corectă a rolurilor din
piesă.

Metoda are impact direct asupra participanţilor, ca urmare a implicării responsabile şi active în
derularea scenariului, a creşterii motivaţiei şi a dorinţei de a lucra în echipă, cât şi un impact indirect, observabil
prin efectele determinate la nivelul comunităţii apropiate, prin stimularea prietenilor de a participa la activităţile
nonformale, prin susţinerea de către colegi, prin dezbaterea temei interpretate în piesă, prin evaluarea
scenariului şi a modului de interpretare a rolurilor.
PhotoVoice60

Uneori îţi este greu să povesteşti, să vorbeşti despre ce (sau cine) îţi place sau să explici ce te supără.
Când cuvintele nu îţi sunt la îndemână, poţi arăta ce crezi tu prin imagini. PhotoVoice-ul este o cale de a povesti
prin fotografie. „Photo” înseamnă în engleză „fotografie”, iar „voice” înseamnă voce. Prin PhotoVoice vorbeşti
cu ajutorul fotografiilor pe care le faci chiar tu. Şi pentru a fi sigur că fiecare fotografie este înţeleasă aşa cum
vrei tu, lângă fotografie vei putea scrie câteva cuvinte care să povestească ce ai văzut tu când ai făcut poza.

Obiectivele acestei metode sunt următoarele:
să le permită oamenilor să fotografieze (la propriu şi la figurat ) problemele şi punctele bune ale comunităţii lor
;
să identifice aspecte importante prin discuţii de grup şi prin intermediul fotografiilor ;
să atragă atenţia decidenţilor şi comunităţii în ansamblu.

58 Dumitrescu Vlad, Covaci Miruna – Culegere de metode şi instrumente, ANPCDEFP, Bucureşti , 2009
59 Dumitrescu Vlad, Covaci Miruna – Culegere de metode şi instrumente, ANPCDEFP, Bucureşti , 2009
60 Dumitrescu Vlad, Covaci Miruna – Culegere de metode şi instrumente, ANPCDEFP, Bucureşti , 2009
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Scopul este ca cei care participă într-un proiect care aplică  metoda PhtoVoice să îşi expună propriile
păreri, cu ajutorul fotografiilor pe care le fac. Această metodă încurajează dezvoltarea personală, participarea ,
exprimarea opiniei. În acelaşi timp, participanţii deprind abilităţi noi ca: tehnica fotografică, lucrul cu imaginile
digitale, crearea unor produse artistice.

Realizarea fotografiilor nu reprezintă însă cel mai important aspect al acestei metode de educaţie, ci
rolul social pe care îl poate juca aceasta. Practic, fotografiile trebuie să educe şi să inspire comunitatea, să
vorbească despre lucrurile bune şi mai puţin bune ale vieţii, totul într-un context   socio-activ.
3. În loc de concluzii

În societatea contemporană, în care cantitatea de informaţii este foarte mare este nevoie de o educaţie
nonformală, pe care o consider de viitor şi permanentă.

Pentru realizarea acestei educaţii este nevoie de o pregătire specială a cadrelor didactice prin diverse
modalităţi, precum şi adaptarea cât mai rapidă a acestora în utilizarea de metode şi mijloace specifice acestui
nou tip de educaţie. Educaţia nonformală contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor şi le
dezvoltă anumite valori ca: respect, toleranţă, încredere, creşterea stimei de sine, competitivitate.

Educaţia nonformală înseamnă o educaţie prin care elevii îşi exprimă părerile liber, pot să comunice
repede şi corect în diverse situaţii, sunt formaţi pentru a se adapta mai uşor la cerinţele unei vieţii în continuă
schimbare.

Bibiografie:
Costea Octavia – Educaţia nonformală şi informală: realităţi şi perspective în şcoala românească, EDP,
Bucureşti, 2009
Cristea Sorin – Dicţionar de pedagogie , Editura Litera Educaţional, Chişinău, 2002
Dumitrescu Vlad, Covaci Miruna – Culegere de metode şi instrumente, ANPCDEFP, Bucureşti , 2009
Viviane De Landsheere – L’education et la formation, PUF, Paris, 1992
Văideanu George – Educaţia, la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti, 1988

http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Educatia-non-formala-si-avantajele-sale-406.html

Stimularea motivației pentru învățare,
consecință a îmbinării formalului cu nonformalul

Tufă Nadia
Școala George Călinescu Onești

I. Motivația elevilor pentru învățare
II. Strategii de stimulare motivației pentru învățare

III. Cunoaşterea şi autocunoaşterea  elevilor prin îmbinarea formalului cu nonformalul,  cale de
stimulare a motivației pentru învățare

IV. Activitate în cadrul proiectului Cunoașterea și autocunoașterea- chei ale succesului

I. Motivația elevilor pentru învățare
Care sunt motivele care-l fac pe copil să vină la şcoală, să asculte de profesor, să înveţe?

Dacă îi întrebăm pe elevi ce anume îi determină să întreprindă eforturi pentru a învăţa, răspunsurile pe
care le primim sunt, de obicei, foarte variate. Aflăm, de exemplu că învaţă pentru a obţine o calificare
profesională, pentru a reuşi în viaţă, pentru a lua note bune, din dorinţa de a cunoaşte un conţinut nou,
interesant, din ambiţia de a-i depăşi pe alţii, pentru a primi laude din partea profesorilor şi a părinţilor ori pentru
a evita anumite stări conflictuale.

Dacă vrei să motivezi pe cineva, trebuie să fii motivat tu însuţi (D. Sălăvăstru )

O deosebită importanţă pentru formarea sistemelor de motive ierarhizate au diferitele activităţi ale
copiilor şi, în primul rând, jocul, apoi efectuarea unor sarcini de muncă şi a unor activităţi de cunoaştere şi de
autocunoaştere, activităţile organizate pe grupe, autonomia în învăţare, recompensarea competenţei şi orientarea
spre competenţă din cadrul evaluărilor formative.

II. Strategii de stimulare motivației pentru învățare
O serie de strategii interactive demne de luat în considerare atât în cadrul activităților formale, cât și a

celor nonformale, sunt:
● construirea lecţiilor noi/ activități în colaborare cu elevi din alte instituții pe baza cunoştinţelor anterioare ale
elevilor: brainstormingul, rezolvarea de probleme, comunicarea în grup mic, observarea
● folosirea experienţelor zilnice ale elevilor: realizarea unor interviuri, vizite la diverse instituţii urmate de
comentarea situaţiilor întâlnite;
● introducerea situaţiilor de joc: joc de rol, joc de simulare.
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În jocurile cu roluri şi în cele cu reguli sunt reproduse într-un cadru adecvat anumite relaţii sociale de
colaborare, anumite forme sociale de comportare. Personajele care îndeplinesc în cadrul jocului anumite roluri îi
reprezintă de fapt pe adulţi. Practicând aceste jocuri pe baza unei motivaţii prealabile, copilul îşi însuşeşte
formele de motivaţie superioară care îl fac apoi capabil să treacă de la joc la activitatea de muncă.
● folosirea problematizării pe secvenţe didactice: completarea unor fişe de lucru; completarea unor texte
lacunare; exerciţii de ascultare activă; exerciţii de relaxare.
● aplicarea practică a rezultatelor învăţării în secvenţe didactice, prin metode de expresie ca: desene; poezii;
realizarea în grup a unor proiecte.
● cunoaşterea colectivului şi a fiecărui elev în parte astfel încât învăţarea să faciliteze negocierea, cooperarea,
exprimarea prin modalităţi variate, însuşirea de roluri şi responsabilităţi

III. Cunoaşterea şi autocunoaşterea  elevilor prin îmbinarea formalului cu nonformalul,  cale de
stimulare a motivației pentru învățare

Pentru acţiona în mod direct asupra motivaţiei unui elev este necesar să se realizeze un profil psihologic al
elevului, printr-o evaluare a  intereselor acestuia, a atracţiilor şi respingerilor pentru o disciplină sau alta, a
perspectivelor de viitor, a valorii pe care o acordă activităţii de învăţare, a competenţelor sale de comunicare şi
de relaţionare. Se poate distinge din cadrul profilului psihologic un profil motivaţional care trebuie să includă,
pe lângă aspectele vizate, percepţiile elevului cu privire la gradul de control şi la competenţa pe care acesta
estimează că le are în îndeplinirea diferitelor sarcini de învăţare. Datele necesare realizării acestui profil
motivaţional se obţin prin observarea elevului în diferite situaţii de învăţare, printr-o discuţie cu elevul, prin
aplicare de chestionare, prin întocmirea unor grile de observare şi a unor fişe de observare curentă. Acestea
din urmă implică colaborarea cu un specialist (consilier școlar, psiholog).
Dobândirea unor forme superioare de motivaţie se poate realiza prin exerciţii care vizează: dezvoltarea
conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană, dezvoltarea responsabilităţii sociale şi
formarea deprinderilor de interacţiune socială, dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate promovării
propriei sănătăţi fizice şi mentale, dezvoltarea unor tehnici eficiente de învăţare şi management al învăţării (A.
Băban):

 comentarea unor texte reprezentând aspecte legate de învăţare şi performanţă, rolurile unei
persoane, regulile pe care le respectă în cadrul grupului de elevi al clasei, responsabilităţile în
cadrul acestuia;

 completarea unor desene lacunare: („Cel mai interesant lucru sunt eu…”, „Diploma mea…”);
 reprezentarea prin desen a trăsăturilor personale, roluri identificate („Eu şi ceilalţi- roluri,

reguli, responsabilităţi”);
 realizarea unor activităţi de grup: desene, colaje, colecţii („Ce înseamnă să fii copil?”)
 imaginarea unor situaţii de decizie („Povestea fiului de împărat care nu dorea să înveţe”-

Buletin psihopedagogic).

IV. Activitate în cadrul proiectului Cunoașterea și autocunoașterea- chei ale succesului
Denumirea activităţii: Cum sunt copiii
Scopul: o mai bună cunoaştere a copilului/ elevului în vederea stimulării motivației pentru învățare prin
colaborarea familie-școală- specialist, în vederea creşterii randamentului şcolar
Derularea activităţilor:

- identificarea categoriei specifice fiecărui copil de către părinte, cadru didactic, elevi
- prezentarea centralizată a situaţiei obţinute, detaliind categoriile prezentate
- concluzii privind modul de implicare în relaţia părinte-elev, cadru didactic-elev pe baza situaţiei

identificate pentru fiecare copil
Cadre didactice coordonatoare: înv. Tufă Nadia, psiholog Curcuţă Angela
Cum sunt copiii?
Unii copii sunt precum nişte roabe:
trebuie împinşi.spre reuşită.
Unii sunt precum bărcuţele:
trebuie să fie vâslite prin valuri.
Unii sunt precum zmeele:
dacă nu le ţii de sfoară,
vor zbura departe, sus.
Unii sunt precum pisicuţele:
tare mulţumite când sunt mângâiate.
Unii sunt ca nişte remorci:
folositoare numai când sunt trase.
Unii sunt precum baloanele:
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tare uşor de vătămat,
de nu le mânuieşti cu grijă.
Unii sunt precum florile:
Îşi deschid zilnic sufletul către tine.
Unii sunt precum greieraşul:
Cântă toată vara:
acasă şi la şcoală vor să se audă doar ei.
Toţi sunt mereu de nădejde gata să te iubeascî

Bibliografie:
Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei-Editura Polirom, IAŞI, 2004;
Băban, A., Consiliere educaţională, Cluj Napoca, 2001;
Buletin psihopedagogic, nr. 2, octombrie 2003, Bacău;

Şcoala şi voluntariatul

Ţâmpu Mariana
Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” Bacău

Una dintre trăsăturile definitorii ale educaţiei nonformale este dată de implicarea voluntară a celui care
învaţă în procesul construirii achiziţiilor sale cognitive şi atitudinale. Din această perspectivă, conţinuturile de
educaţie nonformală / informală sunt, cel puţin din punct de vedere procedural, o ”şcoală” pentru formarea
voluntariatului ca formă de participare în societate.

Organizaţiile şi fundaţiile care oferă programe de educaţie informală sau nonformală lucrează, de
regulă, prin intermediul voluntarilor. In acest sens, pe lângă programele de formare cu variate tematici, ONG-
urile specializate în educaţie şi în formare pregătesc formatorii ca voluntari.

Voluntariatul este activitatea desfăşurată de persoane fizice din proprie voinţă în beneficiul unei alte
persoane, în beneficiul unui grup, al comunităţii sau al societăţii în general, fără ca persoana care desfăşoară
activitatea să fie remunerată pentru activitatea depusă, excepţie făcând decontarea cheltuielilor legate de
activitatea desfăşurată. (definiţie utilizată de Centrul Naţional de Voluntariat Pro Vobis Cluj-Napoca)

Lumea contemporană evoluează spre formule de democraţie participativă şi se dezvoltă socio-
economic într-un ritm alert. Acest context este provocator şi generator de probleme complexe. Ca atare, şcoala
se află sub asaltul multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă să pătrundă din zona nonformală /
informală, prin cooptarea principalilor actori ai procesului de educaţie, în activităţi comunitare. Diferite
iniţiative europene propun şcolilor participarea în proiecte, dincolo de curriculumul formal şi, mai ales, dincolo
de spaţiul tradiţional al clasei. Astfel, sunt iniţiate transferuri multiple între achiziţiile provenite din educaţia
formală şi acelea din educaţia nonformală / informală:
- Rolurile clasice ale profesorilor şi elevilor tind să se modifice prin participarea la aceste proiecte;
- cultura spaţiului educaţiei formale se schimbă: implicaţi în activităţi semnificative în afara clasei, profesorii şi
elevii învaţă/ potenţează învăţarea din lumea reală în care pot face diferenţele. În acest sens, obiectul învăţării se
modifică şi conferă dinamism achiziţiilor cognitive, atitudinale;
- voluntariatul este în mare măsură o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor;
- se modifică statutul profesorului care evoluează spre roluri de facilitator, de mediator al învăţării nonformale /
informale. Profesorul însuşi îşi adânceşte înţelegerea asupra propriei sale învăţări şi deveniri prin intermediul
activităţilor de educaţie nonformal / informală;
- elevii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri sociale în mod direct;
- se dezvoltă un comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de poziţie şi acţiunea),
implicare (motivaţia de a participa în viaţa comunităţii), viziunea (abilitatea de a merge dincolo de graniţele deja
explorate şi de a gândi creativ),experienţa;
- învăţarea capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. Este stimulată
astfel motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia (observare, explorare,
investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) şi sensibilitatea (stima de sine).

Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia elevii au multe
lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu etc. Voluntariatul în şcoli este
soluţia pentru o dezvoltare complexă a elevului.

Acum, mai mult ca oricând, voluntariatul în şcoli ocupă un loc destul de important. ONG-uri, Fundaţii,
proiecte au la bază idea de voluntariat. Ideea de voluntariat privită pe de o parte ca activitate extraşcolară, o
activitate care să ajute la ocuparea timpului liber dar şi a formării elevului ca persoană, şi pe de altă parte
voluntariatul ca acumulare de experienţă de muncă, factor de responsabilitate şi maturitate.
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Participarea într-un cadru formal la activităţi dă elevului, sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, elevul
se simte valorificat şi realizează rolul lui în societate.

Succesul, indiferent de intensitatea sau de complexitatea lui, este ceva ce fiecare dintre noi dorim,
materializat în lucruri realizabile sau irealizabile.
Cea mai simplă metodă este crearea unui plan de promovare a propriei persoane. Trebuie  investit timp, răbdare
şi dorinţe realizabile, care în final să ducă la succes. Şi succesul nu se poate dobândi decât prin muncă. Aici
intervine voluntariatul.

Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă de fapt acumularea unei experienţe într-un
anumit domeniu. Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul
lor, pe principiul dă mai departe.

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent de persoană, de
convingerile sale, responsabilitatea este o abilitate care se dobândeşte prin muncă. Respectul faţă de sine şi faţă
de ceilalţi se câştigă prin responsabilitatea cu care se iau anumite decizii, indiferent de natura lor.

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se
dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frică de vorbit în public, greutăţile
întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă de asemenea
apartentenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile devin şi personale. Sub marea
umbrelă a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. Voluntariatul creează punţi între
oameni şi comunităţi. Fără să vrem, suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă
prin voluntariat se învaţă tehnici şi metode de socializare astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate
acestea ajutând la crearea  persoanei din punct de vedere profesional.
Voluntariatul înseamnă mai mult decât orice definiţie, investiţia în propria persoană. Toate situaţiile care pot
interveni în finalizarea proiectului de voluntariat înseamnă acumularea de experienţă profesională şi învăţarea
gestionării crizelor de orice fel.

Bibliografie:
Legea voluntariatului în România
Culegere de declaraţii cu privire la drepturile şi obligaţiile voluntarilor, Centrul
Busuioc, D., Nichita, S., Lupsan, D., 2006, Carte Despre Voluntariat [Book About Volunteering], Ed. Centrul
de Voluntariat ResitaNaţional de Voluntariat Pro Vobis

Modele de învăţare- instruire şi predare integrată
Laura- Elena Ţîrcă

Şcoala Gimnazială ,, Spiru Haret” Bacău

Curriculumul integrat şi materialele didactice asociate încorporează principiile şi exigenţele strategiilor
la nivel naţional şi european care „încurajează crearea, în sistemul de educaţie şi formare, a unei culturi care să
promoveze dezvoltarea competenţelor, să racordeze oferta educaţională la cerinţele mediului socio-
economic”.În această „interpretare” a comunicării didactice se observă că nu apar îngrădiri ale conţinutului
(învăţarea poate fi centrată pe dobândirea de cunoştinţe, formări de deprinderi, motivaţii, atitudini), de cadru
instituţional (comunicarea didactică poate exista şi în afara procesului de învăţare) sau privitoare la parteneri.

Conceptul de învăţare este utilizat în teoria instruirii şi în psihologie, înţelegând prin acest concept o
activitate conştientă ce are ca rezultate achiziţia unor cunoştinţe. Ioan Neacşu evidenţiază în manieră ştiinţifică,
dar şi concis, conţinutul învăţării, văzută drept „o activitate cu valoare psihologică şi pedagogică condusă şi
evaluată în mod direct sau indirect de educator, care constă în însuşirea, transformarea, acomodarea,
ameliorarea, reconstrucţia, fixarea şi reproducerea conştientă, progresivă, voluntară şi interdependentă a
cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor şi atitudinilor”

Se disting mai multe tipuri de învăţare pe care le găsim explicate în lucrările de specialitate, care se
ierarhizează de la simplu la complex, actul învăţării depinzând de mai mulţi factori, între care: obiectivele
operaţionale propuse, particularităţile elevilor, învăţarea anterioară etc. Abordarea integrată a cunoaşterii nu este
un element de noutate, pedagogii subliniind, încă de la vechii greci, importanţa transmiterii cunoaşterii ca un tot
unitar. Viaţa noastră este una complexă, unitară, prin urmare ar trebui să studiem fenomenele din perspectiva
diferitelor discipline, intercorelate şi, mai mult, din perspectiva valorificării învăţării nonformale şi informale în
context formal. Literatura pedagogică oferă mai multe soluţii metodologice moderne: pluridisciplinaritatea sau
abordarea tematică, interdisciplinaritatea sau abordarea integrată, transdiciplinaritatea sau abordarea cross-
curriculară. Perspectiva interdisciplinară facilitează elevului "formarea unei imagini unitare asupra realităţii" şi
dezvoltarea unei "gândiri integratoare". Cele mai relevante dimensiuni ale acestor teme integrate sunt regasite in
urmatoarele concepte:
• Proiectele: copiii/elevii participă, împreună cu profesorii, la elaborarea şi derularea unor proiecte integrate.
• Predarea în echipă (team teaching): pentru a găsi răspunsuri cât mai complete la întrebări semnificative şi cu un

grad ridicat de complexitate, profesorii lucrează împreună.
• Învăţarea prin cooperare: pentru a descoperi răspunsuri adecvate la întrebări, elevii să se plaseze în orizontul

unor scopuri mai largi, cu caracter social şi învaţă să lucreze cu ceilalţi, să aibă încredere că produsul comun
este mai valoros decât rezultatele muncii separate.



417

• Învăţarea activă: pentru a răspunde la întrebări, copiii/elevii caută informaţii şi în afara clasei (mass-media,
biblioteci, instituţii din comunitatea locală, persoane resursă etc.) şi sunt implicaţi activ în toate etapele
proiectului.

• Implicarea comunităţii: întrebările la care se caută un răspuns sunt mai largi şi de interes general, membri ai
comunităţii (părinţi, autorităţi publice, simpli cetăţeni) vor fi implicaţi în diverse activităţi / etape ale proiectului.

Pȃnă acum, la începutul școlarității, scrisul se prezenta elevilor sub forma liniuțelor, bastonașelor,
cârligelor etc., semne care nu au nici un înțeles pentru ei, deci, care nu îi interesează. Reprezentarea lor nu poate
determina un impuls motor spontan și, din această cauză, acțiunea cerută necesită un efort de voință. În timp,
acesta se transformă în oboseală (copilul scrie practic "cu întreg corpul", impulsul motor de la creier ajungând
nu numai la mâna care scrie, ci și la cealaltă mână și la mușchii membrelor inferioare) și ia forma plictiselii și a
suferinței. Un ansamblu de sentimente depresive însoțește aceste sforțări, ducând la scrierea unor litere
imperfecte, pe care învățătorii le corecteaza cu roșu, deprimând și mai mult copilul, prin dezvăluirea continuă a
erorii făcute. Neînțelegând lipsa de rațiune a metodei, unele cadre didactice dau ca sarcină efectuarea de pagini
întregi cu liniușe ... și apoi se miră că elevii lor nu iubesc școala.

Eșecurile întâmpinate în învățarea scris-cititului se pot datora uneori și faptului că metoda pe care o
folosesc unii elevi în învățare nu este cea promovata de profesor.Urmărind comportamentele copiilor care învață
să scrie și să citească, etapele pe care aceștia le parcurg, mecanismele folosite, vom preveni situațiile problemă.
Dacă este nevoie, " trebuie să ieșim din litera metodei în care ne-am specializat ani de-a rândul și să folosim
metode nonstandard". Copiii comunică impresii despre lucrurile care îi interesează; ei au totdeauna ceva în
minte despre care să vorbească, pentru că vin în contact cu o mulțime de materiale și fapte. Cititul și scrisul pot
fi predate pe această bază - ca rezultat al dorinței sociale a copilului de a -și împărtăși experiența și de a recepta
în schimb experiențele altora, orientate totdeauna prin contactul cu faptele și forțele care determină adevărul
comunicat.
a) Metoda globală sau "privește și spune"

Constă în memorarea vocabularului, la vederea acestuia. Învățătorul scrie pe cartonașe cuvinte uzuale,
cuvinte care denumesc obiecte cu care elevii lucrează zi de zi, care le sunt aproape, care au semnificație pentru
ei, care îi interesează. Atunci când vorbesc despre obiect, le este prezentat și cartonasul cu numele respectiv, în
mod repetat, până este reținut. Când copiii au memorat un număr mai mare de cuvinte, le introduc în procesul de
citire a cărților.
b) Metoda Montessori

Explicată pe larg în lucrarea Descoperirea copilului , metoda ni se pare deosebit de utilă, deoarece
pune accentul pe folosirea a cât mai multor canale de recepționare a informațiilor (pipăit, văz, auz etc.) .
Cercetările asupra memoriei, în condițiile unei atenții voluntare, cu un grad optim de concentrare arată că, în
general, în urma unei activități de învățare reținem:- 10% din ceea ce citim; - 20% din ceea ce auzim; - 30% din
ceea ce vedem; - 50% din ceea ce vedem și auzim în același timp; - 80% din ceea ce spunem; - 90% din ceea ce
spunem și facem în același timp.

Prezint în continuare "drumul" experimentat de Maria Montessori  în "Casa dei bambini"(Casa
copiilor), considerând că nu există o simultaneitate absolută a celor doua acte și că scrisul precede cititul.

Pasul I: dezvoltarea mecanismului scrisului, sub doua aspecte:
• mecanismele motricității

- mânuirea instrumentului cu care se scrie (autoarea susține că acest lucru se învață "fără efort", "în chip natural"
în jurul vârstei de 4 ani). Cea dintâi greutate a școlarilor nu este atât aceea de "a ține condeiul în mână", cât
cealaltă, concomitentă, de a "ține mâna ușoară", suspendată, fără a apăsa. Pentru formarea unei mâini ușoare, se
recomandă exerciții de pregatire indirectă și directă.

Exerciții de pregătire indirectă:
- jocuri cu forme geometrice, pe care copiii să le introducă în suporturile corespunzătoare, ținându-le de butonul
de prindere cu trei degete; - înmuierea vârfului degetelor în apă călduță și realizarea efortului "de a ține mâna
suspendată, ridicând-o ușor"; - jocuri cu incastre (pipăirea diferitelor contururi și potrivirea formelor în cadrurile
corespunzătoare)

Exerciții de pregătire directă:
- desenul - copiii conturează cu șabloanele figura pe care doresc să o coloreze; cu ajutorul creioanelor, colorează
complet figura trasată, fără a depăși conturul (prin acest exercițiu repetă mișcările care ar fi necesare pentru a
trasa multe pagini de liniuțe; cu toate acestea nu obosesc, pentru ca acționează liber, în sensul dorit și obțin ceva
concret)
- exerciții de pipăire a literelor (se dau cartonașe netede, pe care sunt lipite literele alfabetului, decupate din
hârtie smirgheluită; culoarea fondului diferă de culoarea literelor, pentru a le evidenția pe cele din urmă);
"pipăind traseul acestor litere în direcția pe care o urmează scrisul, se fixează mișcarea relativă a mâinii și a
brațului, care devin apte să reproducă semnul pe care ochiul l-a privit îndelung. Semnul alfabetic se memoreaza
astfel, pe două căi: prin privire și prin atingere."
- trasarea formei fiecărei litere a alfabetului în parte; asocierea senzației vizuale și tactil -musculare cu sunetul
(se începe cu vocalele și apoi cu consoanele; nu trebuie să se urmeze o regulă specială în învățarea consoanelor,
pentru că foarte adesea curiozitatea copilului pentru un anumit semn grafic duce la învățarea consoanei dorite);
se prezintă litera: " Acesta este i !"; imediat se dă cartonașul pentru pipăire cu degetul arătător al mâinii drepte
pe hârtia smirgheluită, în sensul scrierii;
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- recunoașterea literelor, când se indică sunetul:" Dă-mi-l pe i !"; dacă un copil nu poate să recunoască semnele
privindu-le, este invitat să le atingă (unul din principiile fundamentale și originale ale metodei Montessori
constă în a nu spune copilului că a greșit; materialul este astfel confecționat, încât eroarea devine sesizabilă și
copilul se autocontrolează);
- pronunțarea sunetului care corespunde semnelor alfabetice: " Ce este acesta ?"
• activitatea propriu-zisă a inteligenței

- când copilul cunoaște câteva vocale și consoane, învatatoarea face o demonstratie practica de formare a
cuvintelor, cu ajutorul alfabetarului: pronunță, de exemplu cuvântul măr, apoi analizează sunetele, separându-le
m...ă...r; în timp ce pronunță sunetele, așază pe masă, în ordinea corespunzătoare, literele; copiii își vor forma
singuri cuvintele dorite, exercitiul aparând ca un fel de autodictare (practic se face o asociere a imaginilor
auditive cu cele vizuale);
- "cine poate nu numai să formeze cuvintele dupa dictare, ci și să cuprindă în gând, instantaneu, întreaga lor
alcătuire, poate să păstreze în memorie un cuvânt și semnele corespunzătoare - deci, va putea să și scrie, pentru
că poate face cu ochii închiși mișcările necesare pentru a scrie litere și mânuiește aproape inconștient
instrumentul cu care scrie";

Pasul II: dezvoltarea mecanismelor cititului:
Scrisul îl ajută pe copil să interpreteze mecanic asocierea sunetelor cu literele ce compun cuvântul pe

care îl vede scris. De aici, însă, până la citirea cuvântului, se folosește metoda globală:
- se pregătesc bilețele pe care sunt scrise cuvinte cunoscute copiilor (eventual care denumesc obiecte prezente

în sala de clasă);
- copiii sunt puși să traducă încet, în sunete, cuvântul scris;

- ritmul se grăbește treptat, până se ghicește cuvântul scris; în acest moment apare satisfacția dată de
înțelegerea rostului acestui exercițiu și interesul pentru el;

- după ce copilul a citit, așază biletelul neîmpăturit lânga obiectul al cărui nume îl poartă și exercitiul s-a
terminat (se poate numi jocul de-a cititul ).

Dar între a ști să citești cuvintele și a prinde sensul unei cărți, poate exista aceeași depărtare ca aceea
dintre a ști să pronunți un cuvânt și a ști să rostești un discurs.

În cadrul acestei metode, experiența a demonstrat că citirea logică trebuie să fie precedată de
compunerea mesajelor cu ajutorul limbajului scris. Tot pe bilețele se scriu enunțuri cu referire la diverse acțiuni
concrete: "Cântă!" sau "Deschide fereastra!". Dupa ce citesc în gând mesajele, copiii se grăbesc să îndeplinească
acțiunea, înțelegând în final puterea limbajului. De exemplu copiilor nu li se mai cere să scrie rânduri de aceeaşi
literă, ci litera este integrată imediat în exemple. Aceasta este considerată o unealtă în actul învăţării cititului, a
scrierii cuvintelor, observându-se mai puţine probleme în recunoaşterea literelor, în citire. Profesorul Vasile
Molan, spunea că: “Predarea limbii române urmăreşte înţelegerea de către elevi a bogăţiei limbii materne şi
folosirea ei corectă în relaţiile cu oamenii. Cu cât cunosc mai bine limba română, cu atât îşi vor însuşi elevii
cunoştinţele din domeniul umanist şi ştiinţific.”
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Relația de interdependență între formal și nonformal la nivelul activităților și al rezultatelor
educaționale

Țoc Maria
Școala Gimnazială „C.Platon” Bacău

Regândirea educaţiei, prin articularea celor trei forme: educaţia formală,  nonformală şi  informală
reprezintă una din provocările deja lansate în societatea contemporană, când educaţia tinde să devină cu
adevărat o dimensiune permanentă a existenţei umane, ea căpătând un caracter global prin integrarea eficientă a
formalului cu nonformalul şi informalul.

Potrivit concepţiei holistice, delimitările dintre cele trei tipuri ale educaţiei sunt mai mult teoretice,
deoarece din datele furnizate de practica educaţională se impune necesitatea realizării interdependenţei  celor
trei forme pentru a integra achiziţiile obţinute într-un proces coerent, conştient şi dirijat către formarea continuă.
În practică, educaţia informală, nonformală şi formală trebuie să fie văzute mai degrabă ca moduri predominante
de învăţare, ce pot exista simultan, uneori în acord, alteori în dezacord.

Dacă educaţia formală presupune desfăşurarea actului didactic în instituţii specializate, cu obiective
educaţionale clar formulate, personal didactic specializat , cunostinţe sistematizate: orare, programe, manuale și
evaluare pe etape de şcolarizare, educaţia nonformală desemnează totalitatea influenţelor educative ce se
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derulează în afara clasei - o realitate educaţională neformalizată, dar cu efecte formative și  cu o coordonare a
activităţilor de specialişti, dar care “îşi joacă rolul discret, asumându-şi misiunea de moderatori”

Astfel contextele formale, informale sau nonformale de educaţie se caracterizează și printr-o
diferenţiere a unor accente. De exemplu, starea emoţională poate fi mai accentuată în mediul nonformal, cu
efect constructiv pentru învăţare, dar starea motivaţională poate fi elementul  declanşator al învăţării în mediul
formal, subliniindu-se astfel necesitatea articulării celor trei forme.

Pornind de la modelul de corelare dintre obiectivele învăţării –conţinurile       învăţării – metode si
tehnici de predare/învăţare propus de Ioan   Neacşu , exemplele de mai jos exemplifică interdependenţa
formelor educaţiei : formal și nonformal.

Prin conţinut, modalităţi şi forme de realizare, educaţia nonformală se află în raport de
complementaritate cu cea formală. Ea se caracterizează prin marea varietate, flexibilitatea sporită, diferenţierea,
personalizarea conţinuturilor şi a tehnicilor de lucru, caracterul opţional sau facultativ.

Pentru a evidenția relația de interdependență dintre educația formală și cea nonformală, am ales ca
exemplu de activitate în afara școlii: excursia.

- este o activitate organizată de școală, dar în afara orelor de curs;
- este realizată tot de specialiști (profesori, învățători);
- presupune o varietate a conținuturilor din mai multe discipline: istorie, română, religie,

geografie, științe;.
- prin obiectivele propuse s-a urmarit extinderea, adâncirea și completarea unor achiziții

obținute în cadrul formal;
- abordarea integrată a conținuturilor, prin caracterul interdisciplinar spec ific;
- astfel demonstrăm, practic, raportul de complementaritate dintre educația formală și educația

nonformală, fie în direcția unei anumite discipline: istorie, geografie, științe, română, fie în
direcția dezvoltării unor aptitudini speciale (lider de grup);

- prin caracterul ei facultativ, opțional, excursia vine în întâmpinarea nevoilor specifice,
individuale ale elevilor de vârstă școlară mică;

- deși se realizează tot de specialiști (ca și educația formală) învățătorul își joacă rolul mai discret,
asumându-și adesea un rol de animator sau de moderator (concurs de ghicitori și poezii spuse la
microfon în timpul deplasării cu autocarul);

- gradul de participare al elevilor este unul foarte intens; curiozitatea si motivația aflării unor
cunoștințe este mult mai mare;

- evaluarea nu este una națională ci mai degrabă ține de autoevaluare prin realizarea acelor
albume de fotografii, poze, desene, expoziții;

Se demonstrează încă o dată raportul de complementaritate dintre educația formală și cea informală
deoarece:

- presupune colaborarea școlii cu toate celelalte instanțe educaționale (familia, biserica, muzeul,
biblioteca);

- are un efect mult mai puternic în favoarea unei atitudini pozitive privind petrecerea timpului liber,
deci în autoeducație;

(autoevaluare=autoeducație)
- un câștig mare al educației nonformale este autoevaluarea care se poate transforma în timp în

autoeducație.
În condiţiile societăţii contemporane, dezvoltarea educaţiei integrale angajează „noile mass-media”:

presa, radio-televiziunea, sistemele de reţele video şi de calculatoare cu obiective, conţinuturi şi metodologii
adecvate vizând „determinarea unui tip superior de învăţare” (apud. S. Cristea, 1998, p. 137)

În concluzie se poate afirma că între cele trei forme ale educaţiei  există interelaţii, interferenţe şi
interdependenţe, ceea ce  evidenţiază  faptul că fiecare dintre ele poate contribui în mod specific la formarea
personalităţii tinerilor.
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Complementaritatea educaţiei nonformale faţă de cea formală

Udrea Claudia
Scoala Gimnaziala “Sfantul Voievod Stefan cel Mare”,Onesti

In cadrul triadei educationale FORMAL-NONFORMAL-INFORMAL,incerc sa evidentiez
complementaritatea nonformalului fata de formal,deoarece aceste doua ipostaze ale educatiei se realizeaza intr-
un cadru institutionalizat, sunt organizate si prelucrate din punct de vedere pedagogic.

Daca educatia formala reprezinta totalitatea actiunilor intentionate si sistematice, elaborate in cadrul
scolii prin intermediul sistemului de invatamant structurat si ierarhizat in trepte scolare si pe  ani de
studii,educatia nonformala desemneaza ansamblul actiunilor educative ce se deruleaza in afara clasei, a orelor
de curs(activitati extra-para-periscolare).

Actiunile incluse in perimetrul nonformalului se caracterizeaza printr-o mare flexibilitate si vin in
intampinarea intereselor variate, individuale ale elevilor.

Putem vorbi despre mai multe situatii in care educatia nonformala completeaza si ajuta elevii, atingand
scopuri pedagogice identificabile.

O prima situatie aste aceea in care educatia nonformala poate fi o cale de ajutor pentru cei care au sanse
mai mici de a accede la o scolarizare normala: saraci, izolati, analfabeti, personae cu nevoi speciale. In acest caz
educatia este organizata in scoala, in afara orelor de curs, cat si in alte locuri gratuite(biblioteci, biserici, case
particulare).

O a doua situatie o reprezinta programele realizate la cercuri, pe discipline de invatamant, cluburi
sportive, ansambluri cultural, artistice, competitii, concursuri, olimpiade scolare.

O a treia situatie e educatiei nonformale se exprima sub forma activitatilor organizate pentru valorificarea
educative a timpului liber( excursii, tabere,cluburi, expozitii, spectacole) si sub forma activitatilor dezvoltate in
mediul socio-profesional(perfectionare, formare continua, instruire permanenta, cursuri, simpozioane).

O ultima forma a educatiei nonformale a fost creata de  conditiile societatii contemporane-ne referim la
“noile mass-media”:presa, radio-televiziunea,sistemele de retele video si de calculatoare cu obiective,
continuturi si metodologii adecvate vizand “determinarea unui tip superior de invatare”.(S. Cristea ,
Gh.Dumitriu)

Beneficiarii educatiei nonformale pot fi elevii si adultii. Activiattile sunt dimensionate si coordonate  tot
de specialisti(profesori, tehnicieni, cercetatori).

“Raportul educatiei nonformale cu educatia formala este unul de complementaritate (Cozma,1988), atat
sub aspectul continutului, cat si sub aspectul modalitatilor si a formelor de realizare”(C.Cucos)
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Modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin intermediul familiei
Ungureanu Elena

Lupeş Tereza
Colegiul Naţional de Artă “George Apostu” Bacău

Echivalând educaţia cu învăţarea, Ph. Coombs şi M. Ahmed au identificat încă din 1974, cele trei tipuri
de educaţie:

1.Educaţia informală: “procesul ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană dobândeşte cunoştinţe,
îndemânări, aptitudini şi înţelegere din experienţele zilnice”;

2.Educaţia nonformală:” orice activitate organizată în mod systematic creată în afara unui system formal
şi care oferă tipuri selectate de învăţare a subgrupelor specific populaţiei( adulţi, copii);

3. Educaţia formală:” educaţie instituţionalizată, structurată în mod ierarhic, gradată chronologic,
organizată şi condusă de la centru; prin tradiţie, ea a constituit central de interes al politicii şcolare” (La Belle,
Th.J., 1989, p. 161).

În educaţia formală, părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea şcolii, nu numai atunci când se
ivesc probleme. În analiza relaţiilor părinţi – profesori este bine să se ţină seama de următorii parametri: părinţii
nu formează un grup omogen; de multe ori părinţii nu îşi identifică problemele sau nu au încredere să solicite
sprijinul în rezolvarea lor; părinţii oferă şi solicită informaţii.

Toţi părinţii au nevoie de informaţii de bază referitoare la copiii lor. Ei au nevoie, de asemenea, să ştie
care este scopul principal al şcolii, care sunt obiectivele urmărite şi să fie la curent cu politicile educaţionale ale
şcolii. Acolo unde este posibil, ei ar trebui implicaţi în luarea deciziilor (modificările orarului, pregătirile şi
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programele suplimentare etc.). De asemenea, “ei trebuie să fie la curent cu progresele făcute de copiii lor şi cu
percepţia pe care o are şcoala despre calităţile şi problemele copilului. Alt set de informaţii pe care le necesită
părinţii sunt cele referitoare la modul cum îşi pot ajuta ei copiii acasă, în activitatea de pregătire a temelor.
Sistemul paralel al meditaţiilor, ca formă de sprijin acordată de familie în vederea participării copiilor la diferite
concursuri şi parcurgerii diferitelor niveluri de şcolaritate constituie o plagă a învăţământului datorată lipsei de
comunicare între şcoală şi familie şi neîncrederii părinţilor în pregătirea oferită de şcoală”(Bunescu G., Alecu
G., Badea D.,”Educaţia părinţilor. Srategii şi programe”, 1997, pag.134-136).

În afară de acestea, părinţii pot oferi şi ei sprijin copiilor şi şcolii. Nu este vorba de taxe sau de ajutor
material, ci de faptul că părinţii sunt cei ce-i cunosc cel mai bine pe copii sub variate aspecte. În plus, părinţii
sunt şi o sursă de sprijin prin modul în care se relaţionează cu ceilalţi copii, cu şcoala, prin profesiunile
lor.Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Majoritatea
părinţilor, indiferent de nivelul lor cultural şi social, pot da informaţii preţioase despre problemele, crizele de
creştere, dorinţele, aşteptările, neîncrederile, pasiunile elevilor.

Pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca: părinţii să fie priviţi ca participanţi activi,
care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; părinţii să ia parte la adoptarea deciziilor
privitoare la copiii lor; să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de părinţi referitoare la copiii lor; să
se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea informaţiilor profesionale; responsabilitatea să fie
împărţită între părinţi şi profesori.

Majoritatea părinţilor sunt dornici să comunice informaţii despre copiii lor şi capabili să contribuie
într-una din modalităţile următoare la formarea copiilor lor:

 să-şi ajute copiii la anumite activităţi, acasă;
 să urmărească în mod regulat progresul copiilor lor;
 să-i ajute la realizarea temelor, acasă;
 să contribuie la excursiile şi plimbările organizate de şcoală;
 să facă parte din comitetele şcolare;
 să organizeze activităţi de colectare de materiale sau chiar fonduri pentru şcoală sau clasă;
 să vorbească sau să prezinte practic unor grupuri de copii despre preocupările şi deprinderile proprii.

Unii părinţi au dorinţa şi timpul necesar să joace un rol în activităţile şcolare. Acest lucru este vizibil
în învăţământul primar. Ei trebuie încurajaţi şi stimulaţi de profesori, nu respinşi. Pachetul de resurse realizat
de UNESCO pentru profesori (Vrăşmaş, E.,”Consilierea părinţilor”, 2002, pag.139-140) , recomandă
profesorilor, pentru un parteneriat real cu părinţii : a fi sincer; a asculta cu răbdare; a recunoaşte propriile
greşeli; a lăuda iniţiativele. Părinţilor li se recomandă: să solicite asistenţă şi sprijin când e nevoie; să fie
persuasivi şi să caute împreună soluţiile; să-şi ajute copilul când acesta greşeşte .

Atitudinile profesorilor în raport cu contribuţia pe care părinţii o pot avea în activitatea şcolii pot
îmbrăca diverse dimensiuni :
 atitudine pasivă din partea profesorilor, ei mergând pe linia considerării părinţilor ca fiind obstructivi la

eforturile şcolii;
 considerarea părinţilor ca o resursă de asistenţă şi sprijin;
 parteneriatul, existând actual tot mai multe opinii care se înscriu în considerarea părinţilor ca parteneri;
 considerarea părinţilor ca beneficiari ai unor servicii.

Practicile educaţionale sunt influenţate de aceste patru concepţii referitoare la rolul şi importanţa
părinţilor în procesul instructiv – educativ din şcoală. Există un curriculum ascuns în spatele întâlnirilor aparent
formale dintre părinţi şi profesori. Aceste mesaje ascunse influenţează deseori relaţia globală dintre şcoală şi
comunitate şi în mod precis relaţia dintre profesor şi copil.

Dintre tipurile de activităţi cu părinţii pe care le pot organiza cadrele didactice, cele mai importante
categorii sunt:

1. Activităţile de „spart gheaţa”, care se referă la primele întâlniri cu părinţii, pregătite anume pentru a
obţine o comunicare eficientă şi de durată.

2. Informarea părinţilor despre: activităţile şcolare (obiective, conţinuturi, metode, orare, desfăşurare,
mijloace etc.); despre copilul lor (cum îşi pregăteşte temele, participare, percepţia personalităţii,
comportamente, rezultate la evaluări, în ce direcţie ar trebui sprijinit etc.); despre alte teme (şcoala
părinţilor, sănătate, educaţie, legislaţie etc.).

3. Consilierea psihopedagogică în rezolvarea unor situaţii problemă cu copiii lor.
4. Acţiuni de orientare spre: servicii de sprijin – periodice sau permanente; spre anumite şcoli şi trepte de

şcolaritate; spre colaborare şi implicare în procesul instructiv – educativ, dar şi în viaţa comunităţii
locale.
Datorită diferenţelor de scopuri şi obiective, percepţii şi atitudini, resurse, pregătire, valori, nevoi, de

foarte multe ori există posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi profesori. Aceste conflicte pot să fie
determinate de: slaba colaborare, lipsa informaţiilor necesare, intoleranţa la stilul de viaţă al altora, la opiniile
altora sau chiar la o anumită prezenţă fizică, neacceptarea unor diferenţe de pregătire, de condiţie social –
economică, morală, religie, naţionalitate etc., lipsa unor preocupări pentru construirea relaţiilor de colaborare
numărul limitat al întâlnirilor dintre părinţi şi profesori, amintirile cu încărcătură negativă ale unor părinţi
referitoare la relaţia şcoală – familie, neclaritate în rolurile fiecăruia şi în responsabilităţile specifice ce le revin
etc.
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Cele mai importante căi pentru rezolvarea conflictelor ar fi următoarele: cunoaşterea reciprocă;
comunicare periodică şi efectivă, cu aspecte formale şi informale; cooperarea în anumite activităţi; acceptarea
reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de diferenţe; evaluarea periodică şi permanentă a relaţiilor comune;
sprijinul acordat familiei, în raport cu creşterea şi educarea copilului, ca o componentă a procesului didactic;
atmosfera întâlnirilor şi activităţilor cu părinţii să fie destinsă, pozitivă.

În concluzie, acţiunilor de educaţie a părinţilor în contextual educaţiei formale sunt necesare
deoarece: părinţii doresc să se informeze asupra dezvoltării copilului lor şi asupra rolurilor educative pe care le
au; există suficiente informaţii şi competenţe utile care pot fi sistematizate pentru a fi transmise părinţilor;
implicarea părinţilor în educaţie îmbogăţeşte calitatea relaţiilor interindividuale în comunitate; lucrul cu părinţii
amplifică rezultatele obţinute în activităţile socio–educative desfăşurate cu copiii în şcoală sau în alte instituţii
educaţionale; educaţia părinţilor favorizează emanciparea adultului şi copilului în interdependenţă şi activează
autonomia, îmbogăţeşte personalitatea, încurajează  maturitatea prin dezvoltarea responsabilităţilor sociale;
părinţii devin în mod obligatoriu parteneri atunci când copilul manifestă tulburări afective sau de altă natură;
prevenirea situaţiilor problemă sau a riscurilor în educaţie şi dezvoltare nu este decât recunoaşterea importanţei
rolului pe care îl au părinţii şi a faptului că trebuie sprijiniţi ca să îl joace.
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Proiectul interdisciplinar la clasa pregătitoare

Ungureanu Laura
Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Bacău

Proiectul este o metodă modernă de abordare a curriculumului încă de la clasele mici. Știm cu toții că
orice metodă susține formele instruirii și oferă resursele acționale necesare în contexte diferite de instruire, se
subordonează competențelor, obiectivelor urmărite, contribuie la succesul lecției, la reușita procesului de
predare-învățare-evaluare. În același timp, metoda didactică realizează legătura dintre învățător și elev, ajută
cadrul didactic să adapteze conținuturile de predat la particularitățile copiilor.

În ajutorul profesorului “metoda este o cale de organizare și conducere a activității de cunoaștere (
învățare) a elevului, o cale de conducere spre construcția cunoașterii individuale a acestuia; un instrument
didactic cu ajutorul căruia îi determină pe cei aflați în băncile școlii la un demers de asimilare activă a unor
cunoștințe și forme comportamentale, de stimulare, în același timp a dezvoltării forțelor lor cognitive,
intelectuale.”(Ioan Cerghit)

Pentru elevi metoda înseamnă calea ce trebuie parcursă de la necunoaștere la cunoaștere.
Metoda didactică este o cale de acțiune în cadrul activității de instruire a elevilor aplicată pentru atingerea
obiectivelor propuse, printr-un ansamblu de procedee sau tehnici specifice.
În alegerea metodelor didactice profesorul apelează la mai multe criterii: respectarea  principiilor didactice,
obiectivele activității de instruire, unitatea dintre conținut și metode, situarea în raport cu profesorul și cu elevii,
susținerea metodei de către posibilitățile materiale, raportarea la formele de organizare a învățării.

Clasificarea metodelor se realizează din mai multe puncte de vedere. Metoda proiectelor este
considerată o metodă modernă, interactivă, bazată pe acțiune practică. Metodele moderne sunt considerate cele
care solicită folosirea mijloacelor de instruire noi din punct de vedere tehnologic. Dar, modernitatea metodei nu
reiese din performanța mijloacelor de învățământ, ci din capacitatea de activizare a elevilor. Metodele activ-
participative sunt cele care determină acțiuni. O metodă este eficientă dacă este preluată de către copil și devine
cale de acțiune pentru el. Acestea stimulează participarea efectivă a gândirii elevului la acțiunile pe care le face,
astfel ele devin conștiente.

Metodele interactive sunt considerate cele de comunicare bazate pe dialog care valorifică resursele de
învățare ale elevilor: conversația euristică, asaltul de idei (brainstormingul), dezbaterea, problematizarea,
metoda focus-grup, metoda acvariului, metoda mozaicului, conversația creativă, metoda cubului, etc. Nu există
metode bune și metode rele, metode sigure sau nesigure – există metode folosite mai mult sau mai puțin eficient,
metode aplicate corect sau nu.

Metoda proiectelor este inițiată de J. Dewey și popularizată de W. Kilpatrik. A fost fundamentată pe
principiul că viața este o acțiune continuă și școala trebuie să se adapteze, să pregătească oameni care să se
integreze ușor. Deci, a apărut din necesitatea modelării în școală a omului nou, practic, de acțiune, cu
independență în luarea deciziilor, în gândire.
La început, proiectele nu luau în calcul disciplinele de învățământ, ci urmăreau numai unele centre de interes.
Pedagogia modernă consideră proiectul ca o temă orientată spre atingerea unui scop bine definit ce trebuie
realizat. Metoda proiectului aduce în fața elevilor o temă de cercetare stabilită de comun acord între copii și
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profesor, pe care să o dezvolte sub variate aspecte. Fiecare copil acționează și individual și în cadrul unei grupe.
La realizarea temei vor apela la cunoștințe din diverse domenii, iar rezulta tele cercetării nu le vor folosi doar la
o disciplină , ci la mai multe care pot fi în relație cu tema, deci metoda îi conduce spre o abordare
interdisciplinară.

Această metodă, a proiectului, asigură elevilor unele avantaje:
 studiază o problemă concretă, din viața de zi cu zi;
 rezolvă situații concrete de viață;
 folosește cunoștințe de  la mai multe discipline de învățământ;
 este obligat să caute pentru a găsi soluții, răspunsuri;
 are satisfacția realizării sarcinii;
 colaborează în cadrul grupei;
 își formează trăsături de personalitate ca: inițiativă, încredere în forțele proprii, perseverență,

cooperare, responsabilitate…;
 formuleză întrebări și găsește răspunsuri;
 prezintă rezultatele cercetării, ale muncii sale, colegilor.

Când apelează la această metodă profesorul doar îndrumă elevii. Trasează sarcini clare pentru ca aceștia
să le poată rezolva independent sau în grup. Profesorul are posibilitatea să valorizeze fiecare elev ținând cont de
aptitudinile sale, de capacitățile lui intelectuale. Astfel motivația copiilor este mare, învățarea devine plăcută, iar
rezultatele pozitive nu întârzie să apară.

S-au identificat mai multe tipuri de proiecte interdisciplinare:
 proiecte de acțiune ecologică (de înfrumusețare a școlii, a cartierului, de pro tecție a mediului);
 proiecte de activitate manuală (îngrijirea florilor din ghivece, din grădina școlii, plantare);
 proiecte de tip constructiv (confecționarea unor materiale didactice, construirea unor machete,

colectarea unor materiale pentru expoziții);
 proiecte de tip problemă (rezolvarea unor probleme cu care se confruntă copiii);
 proiecte de tip învățare ( să învețe metode eficiente de învățare);
Pentru cei mai mari:

 proiecte de investigație (anchete, interviuri, monografii);
 proiecte de absolvire (proiecte de semestru, de an, de sfârșit de ciclu).
La clasele mici din ciclul primar (pregătitoare, I și a II-a) tema va fi sugerată (propusă) de către

învățătoare sau aleasă de către elevi din mai multe propuse. În derularea proiectului, ținând cont de
particularitățile de vârstă ale elevilor mici, se pot stabili următoarele etape:

 stabilirea competențelor și a obiectivelor;
 organizarea activităților și repartizarea sarcinilor pentru elevi, în funcție de potențial, aptitudini;
 proiectarea activităților

- identificarea surselor de informare;
- stabilirea calendarului acțiunilor;
- identificarea procedeelor, tehnicilor de realizare;

 rezolvarea sarcinilor de către elevi individual și în grup;
 prezentarea rezultatelor fiecărui grup;
 asamblarea produselor grupelor (dacă este cazul);
 evaluarea produselor
 diseminarea – prezentarea produsului în alte grupuri de elevi.

La clasa pregătitoare, când elevul nu știe să citească, la școală se lucrează sub supravegherea și cu
ajutorul învățătorului, dar acasă trebuie ajutat de către părinți. În acest scop sau pentru asigurarea unor materiale
necesare de către părinți, învățătorul trimite acestora o scrisoare de intenție în care specifică tema și adresează
rugămintea de a pune la dispoziție copiilor acasă și la școală materiale ca: enciclopedii, CD -uri cu muzică,
DVD-uri cu povești, imagini, fructe, legume, flori, frunze, castane (dacă tema este Toamna) și să-i ajute pe copii
să observe și să descopere în natură transformările care au loc, să însoțească grupul de elevi în parc etc. La altă
temă – Prietenii pompierilor – un părinte care lucrează în domeniu poate veni să prezinte copiilor activitatea
acestora, poate înlesni o vizită la unitatea militară etc. Este  bine ca părinții să fie implicați în unele activități ale
copiilor inițiate de școală. În colaborare, familia și școala se îngrijesc de educarea celor mici.

Înainte de a începe derularea proiectului învățătorul poate face un inventar de probleme: se stabilește
ce știu copiii referitor la tema propusă, ce nu știu și ar dori să afle, ce dorește să transmită învățătorul.
Apoi se pot stabili întrebări cheie ale curriculumului: (de exemplu, la tema „Toamna mândră, darnică”):
1.Întrebarea esenţială
Știm totul despre anotimpul toamna ?

2.Întrebările unităţii de învăţare:
a - Ce muncesc oamenii în grădini şi livezi toamna?
b -Care sunt fructele , legumele, florile specifice anotimpului toamna ?
c - Ce se întâmplă cu păsările, animalele ?
d - Care sunt cauzele schimbărilor din natură?
3.Întrebări de conţinut :
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a - Ce munci fac oamenii în anotimpul toamna ( pe câmp, în grădini și livezi ) ?
b - Cum se pregătesc pentru iarnă ?
c - Ce se întâmplă cu plantele , animalele în anotimpul toamna?
d - Ce se întâmplă cu zilele și nopțile ?
e - Cum este vremea ?
f - Ce fructe se coc toamna ?
g- Care sunt fructele și legumele preferate?
h- Cum consumăm fructele şi legumele?
i- Cum se păstrează unele legume şi fructe peste iarnă?
j – Care este importanța fructelor și legumelor în alimentația oamenilor?

În funcție de aceste întrebări, de competențele vizate și obiectivele stabilite se selectează resursele
necesare și se stabilesc activitățile pe zile. La fiecare oră se urmărește disciplina din orar la care se adaugă
elemente de conținut de la alte discipline, în completare, după caz.

Pentru elevii care nu știu să citească este bine ca învățătorul să realizeze o hartă a proiectului cu
imagini pe care elevii să poată urmări elementele de conținut care vor fi tratate.

Abordând temele interdisciplinar elevii nu mai sunt închistați în limitele disciplinei și se pot
exprima liber, se pot dezvolta în mai multe direcții. Metoda proiectelor scoate elevul din tiparele lecțiilor
tradiționale și-l pune în situația de a căuta, a rezolva, îl pune să lucreze în echipă, să realizeze un produs, să
devină util.
Proiectul interdisciplinar conține și o dimensiune educativă și permite copiilor să învețe experimentând, este
produsul  unei munci colective, implică obligatoriu o evaluare care permite efectuarea unei legături între idee și
acțiune.

Proiectul este un efort bine definit, organizat, temporar și realizat o singură dată pentru a crea
produse sau servicii unicat. Este un set de activități desfășurate într-o perioadă de timp determinată, planificate
și controlate care au drept scop producerea unei schimbări, rezolvarea unei probleme.

Proiectul este unic. Niciun proiect nu seamănă cu altul datorită contextului: resurse umane,
materiale, de spațiu, de timp etc.
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Educația formală versus educația nonformală

Ursu Elena
Școala Gimnazială George Călinescu Onești

1. Definire
2. Caracteristici
3. Punctele forte ale educaţiei formale și ale educației nonformale
4. Punctele slabe ale educaţiei formale și ale educației nonformale
5. Concluzii

1. Definire

Educaţia formală- termenul provine din latinescul „formalis”, ceea ce semnifică formă, figură, model,
organizat legal, formal (Bontaş, 1998). Se referă la ansamblul acţiunilor educative sistematice şi organizate,
elaborate şi desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ specializate (şcoală, universitate etc.) (Stan,
2001). Alţi autori consideră educaţia formală punct de referinţă care pune în centrul preocupărilor sale copilul,
ca subiect al educaţiei şi instituţiei.
În ceea ce privește educaţia nonformală, termenul provine din latinescul „nonformalis” , semnificând fără
norme, în afara formelor organizate în mod oficial pentru un anumit gen de activitate) (Bontaş, 1998, p. 23).
Cuprinde totalitatea acţiunilor şi influenţelor educative structurate, organizate şi instituţionalizate, dar
desfăşurate în afara sistemului de învăţământ (Stan, 2001). Există de la începutul secolului XX, odată cu
constituirea în Germania a unei asociaţii a tinerilor – Wandervogels – ca o reacţie împotriva caracterului livresc
al şcolii, prin care tinerii erau îndemnaţi să călătorească, să cunoască natura, ţara.
2. Caracteristici:

Scopul  educaţiei de tip formal este introducerea progresivă a elevilor în marile paradigme ale
cunoaşterii şi instrumentalizarea lor cu tehnicile culturale care le vor asigura o anumită „autonomie educativă”.
Educația nonformală include următoarele tipuri de activităţi: paraşcolare (de perfecţionare, reciclare ),
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perişcolare (vizite la muzeu, excursii, cluburi, cercuri ştiinţifice, vizionări de filme etc),  permițând lărgirea
orizontului cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii, dezvoltarea unor aptitudini şi interese
special.
Pregătirea, în cadrul educației formale, este elaborată în mod conştient şi eşalonat, fiind asigurată de un corp de
specialişti pregătiţi anume în acest sens. Specific educației de tip nonformal este faptul că elevii sunt implicaţi în
proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi. În cadrul activităţilor organizate de specialişti ( Cucoş,
1999) se disting patru opţiuni metodologice de desfăşurare a educaţiei nonformale:
1. centrată pe conţinuturi (sănătate, planning familial, formare agricolă);
2. centrată pe problemele vieţii cotidiene;
3. pentru conştientizare (în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor individuale);
4. educaţia umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, încrederea în capacităţile de iniţiativă, de
creaţie şi de decizie).

Informaţiile primite sunt cu grijă selectate şi structurate, permiţând o asimilare sistematizată a
cunoştinţelor şi facilitând dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi necesare integrării individului în societate. Ea
este puternic expusă exigenţelor sociale. Acţiunile incluse în aria educației nonformale se caracterizează printr-o
mare flexibilitate, oferind o mai bună posibilitate de pliere pe interesele şi posibilităţile elevilor (Cucoş, 1999).
Ele caracter facultativ sau opţional, putând constitui o cale de ajutor pentru cei cu şanse mici de a accede la o
şcolarizare normală (săraci, izolaţi, analabeţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale).
În cadrul educației formale, acţiunea de evaluare se realizează în forme, moduri şi etape anume stabilite, pentru
a facilita reuşita şcolară, spre deosebire de educația nonformală, în cadrul căreia nu se pun note, nu se face o
evaluare riguroasă, căci se urmărește valorificarea aptitudinilor și intereselor elevilor.

2. Punctele forte ale educaţiei formale și ale educației nonformale:
Educația formală oferă posibilitatea realizării unei evaluări individualizate d e tip formativ, precum și

dezvoltarea sistematică a deprinderilor de muncă intelectuală a celui care se educă.      Educația nonformală se
desfășoară într -un spaţiu instructiv-educativ mult mai flexibil decât cel strict şcolar , oferind o mai mare
libertate de acţiune, are la bază o mai bună selectare a informaţiilor, facilitează munca în echipă, realizează un
demers pluri şi interdisciplinar, accentuează obiective de tip formativ – educativ.
4. Punctele slabe ale educaţiei formale și ale educației nonformale:

Punctele slabe ale educației formale sunt: predispunerea către rutină şi monotonie, antrenarea cadrelor
didactice în inevitabila „cursă” pentru parcurgerea programei şcolare, implică puţine corelaţii interdisciplinare.
Activismul elevilor este redus, poate ușor apărea dezinteres, plictiseală, deoarece nu se fac legături cu experiaţa
de viaţă a elevilor. Conţinutul învăţării formale este supus evaluării de tip sumativ, cu tot cortegiul de consecinţe
negative. Două din dezavantajele educației nonformale sunt absenţa unor demersuri evaluative sistematice și
cultivarea derizoriului, vehicularea unei culturi desuete.
5. Concluzii

Aceste două educaţii „paralele”, chiar dacă au propriul cîmp de acţiune şi funcţionalităţi diferite, îngăduie
extensiuni şi întrepătrunderi benefice, această articulare conducînd la întărirea lor reciprocă şi la eficientizarea
demersului educativ. Cele două forme se sprijină şi se condiţionează reciproc. Trebuie recunoscut totuşi că, sub
aspectul succesivităţii în timp şi al consecinţelor, educaţia formală ocupă un loc privilegiat, prin necesitatea
anteriorităţii ei pentru individ şi prin puterea ei integrativă şi de sinteză. De amploarea şi profunzimea educaţiei
formale depinde calitatea coordonării şi integrării influenţelor nonformale. La un moment dat ponderea
educaţiei se poate deplasa în favoarea nonformalului (Cucoş, 1999).
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Formal și nonformal - abordări didactice diversificate necesare ridicării standardelor calităţii
procesului educaţional

Ursu Rodica
Școala Gimnazială "Constantin Platon" Bacău

Schimbările care au loc în societatea contemporană – nivelul înalt al dezvoltării tehnice şi ştiinţifice,
tendinţa de globalizare, aplatizarea ierarhiilor organizaţionale, cerinţa de servicii de foarte bună calitate – toate
acestea impun şi schimbarea şcolii, a rolului ei. În noile circumstanţe  calitatea în educaţie  a fost denumită drept
un proces de continuă îmbunătăţire a sistemului educaţional pentru a asigura atingerea stării optime în
dezvoltarea personală, socială, fizică şi intelectuală a fiecărui copil care va fi dat sub formă de produs societăţii.
S-a accentuat statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare
permanentă; necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare; importanţa activităţii
educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi
competenţelor; oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor
egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii
şi excluziunii sociale; stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate,
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toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului; utilizarea potenţialului activităţii educative
şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;
promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării standardelor calităţii
procesului educaţional; asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică
a programelor educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării; recunoaşterea activităţii
educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene în acest
domeniu. Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, avem în vedere în
continuare concentrarea eforturilor pentru ca  elevii să dobândeascã o pregătire generală de înaltă calitate,
cunoştinţe aprofundate în domenii diverse, competenţe şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea  învăţa
pe tot parcursul vieţii.  Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în școala actuală un
mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Profilului moral şi acţional al
absolventului contemporan trebuie să fie caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm
prin procesul de învăţare şi educaţie. Aşadar  abordarea didactică diversificată va avea în vedere iniţierea şi
organizarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare  care să conducă la atingerea standardelor educaţionale
europene şi implementarea elementelor de progres, ce devin o obligaţie morală faţă de tânăra generaţie. Cadre
didactice cu o bogată experienţă în desfăşurarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor locale, judeţene şi
naţionale stau astăzi la dispoziția elevilor și contribuie în mod direct la o diversitate a programului de activităţi
educative la nivelul fiecărei clase şi al şcolii în ansamblul său încurajând elevii să fie competitivi prin
participarea la competiţii judeţene, interjudetene, naţionale şi internaţionale Pe de altă parte, existenţa ofertelor
educaţionale extraşcolare ce vin din partea instituţiilor specializate in educaţie non-formală (Palatul şi cluburile
copiilor din judeţ) susțin modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţile derulate, pe tot
parcursul anului, în cadrul instituțiilor lor. Vizibilitatea actului educaţional în comunitate şi societate prin
mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii, campanii,
expoziţii tematice,  emisiuni TV) demonstrează și susțin în mod evident buna funcționare a parteneriatului
educaţional cu familia, comunitatea, organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale.Transferul de metode
didactice neconvenţionale centrate pe elev utilizate în cadrul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare în
vederea ridicării calităţii şi eficienţei actului educaţional precum și  aplicarea unor metode moderne în procesul
de învăţământ contribuie la obținerea de rezultate bune la concursuri  şcolare şi extraşcolare atât la nivel local
cât şi naţional. Nu este de neglijat nici deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele
copiilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii astfel încât cu un personal didactic calificat, cu competenţe
necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative
se va ajunge la recunoaşterea statutului educaţiei non-formale de componentă esenţială a învăţării permanente.
O abordare diversificată a educației presupune în mod evident o deschidere a activităţii educative spre implicare
şi responsabilizare în viaţa comunităţii precum și o amplificare a dimensiunii europene prin accesarea de
programe şi proiecte de cooperare internaţională  de către noua generaţie. Diversificarea ofertei educaţionale,
creşterea calităţii actului educaţional din perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei precum
și recunoaşterea statutului educaţiei non-formale de componentă esenţială a învăţării permanente stimulează
interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare dar și interesul elevilor de a participa la
procesul de luare a deciziilor în şcoală.

Astfel, ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale, ale activităţii educative
şcolare şi extraşcolare  prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării
lor ca cetăţeni europeni presupune : conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local,
judeţean şi naţional;întărirea statutului activităţii educative şi de consiliere şcolară şi extraşcolară ca spaţiu de
dezvoltare personală, ca arie curriculară cu competenţe şi finalităţi precise şi relevante; optimizarea relaţiei
şcoală- familie;creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi
reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism; dezvoltarea dimensiunii
europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea  programelor şi
proiectelor educative de cooperare internaţională; formarea resursei umane în domeniul activităţii educative
şcolare şi extraşcolare; asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare, de consiliere şi orientare
prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate; profesionalizarea activităţii educative şcolare
şi extraşcolare şi de consiliere prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară;

Este extrem de important să se urmărescă întărirea parteneriatului educaţional în vederea
responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv - educativ;dinamizarea
consiliului elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea şi
responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii (cercuri, revista şcolii, site-ul
şcolii);stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative
.Creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor instruirii presupun pe de altă parte și stimularea şi
multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii;diminuarea procentului
fenomenelor antisociale, a abandonului  şi absenteismului şcolar; asigurarea şanselor egale de dezvoltare
personală; ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional; asigurarea sustenabilităţii proiectelor
educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra
formării tinerei generaţii ce urmează a se integra; proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii
concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul activităţilor obligatorii
desfăşurate.
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Valorizarea spiritului creativ al elevilor prin activităţi educative nonformale.

Vătămănescu Constantin
Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău
Structura: Şcoala Gimnazială nr. 9 Bacău

Din ce în ce mai mulţi specialişti consideră creativitatea o trăsătură esenţială şi definitorie pentru
existenţa individuala şi pentru evoluţia societăţii. În şcoala viitorului, creativitatea va fi recunoscută ca apropiere
propice înţelegerii şi integrării cunoştinţelor dobândite prin studii, căci creativitatea face posibilă trecerea de la o
forma de a şti la alta. Ea uşurează reprezentarea cunoştinţelor, comunicarea şi incită la descoperiri.

Inovaţia devine o componenta a universului educativ. De acest fapt nu sunt responsabili educatorii – de
declanşarea la copii a proceselor de organizare, de integrare şi de punere în relaţie a cunoştinţelor. De asemenea
ei trebuie să le permită să arunce priviri multiple şi critice pe ansamblul fenomenului creativ.

Dascălul trebuie să cunoască temeinic aspectele sensibile ale blocajelor de creativitate pentru a le
preveni, iar dacă ele s-au instalat pentru a le putea elimina, în scopul formării unor personalităţi complexe.

Vom descrie în continuare câteva metode de stimulare a creativităţii aplicate în cadrul activităţilor de
educaţie plastică, cu scopul dezinhibării copiilor în abordarea spaţiului plastic şi în exprimarea plastică liberă,
neconvenţională.
I Metoda punctelor  unite cu linii

Această metodă constă în descoperirea de către copii a unor elemente concrete din realitatea sistemului
nostru de referinţă, dintr-o multitudine de forme aleatoare obţinute la intersectarea unei reţele de linii generate
de unirea mai multor puncte dispuse la întâmplare în spaţiul plastic.

Metoda are ca scop dezvoltarea memoriei vizuale, dezvoltarea capacităţii de concentrare, dezvoltarea
gândirii divergente, dezvoltă capacitatea copilului de a se adapta la situaţii plastice noi.

II Metoda petelor întâmplătoare
Această metodă constă în găsirea de către elevi a unor elemente concrete din realitate, dintr-o  mulţime

de forme aleator obţinute prin fuzionarea culorilor juxtapuse dispuse în spaţiul plastic.
Această metodă dezvoltă capacitatea de imaginare, de realizare a diferitelor analogii, originalitatea,

cultivă puterea de a combina liber, solicită imaginaţia, gândirea divergentă, şi-l antrenează pe copil să ,,vadă şi
cu mintea”. Pe această cale a manifestării libere, neîngrădite de nici o convenţie, de modele sau rezolvări gata
făcute, elevii se pot apropia treptat fiecare în felul lui, de expresivitatea semnului plastic.
III Metoda ochilor închişi

Prin această metodă elevii trebuie să continue suprapunerile şi întretăierile obţinute prin desenarea
câtorva elemente figurative cu ochii închişi.
Această metodă stimulează imaginaţia creatoare, fantezia copiilor, capacitatea de adaptare.
IV Metoda deplasării planşelor

Această metodă constă în deplasarea planşelor ritmic, la intervale scurte, regulate de timp (3’-5’),
fiecare elev dând planşa colegului său din spate sau de lângă el. Aceasta se repetă până ce planşa revine la
elevul de la care a plecat, acesta urmând să o finalizeze. Această metodă cultivă solidaritatea, altruismul,
reglează comunicarea şi în general elimină individualismul.

Scopul metodei este de a cultiva propria iniţiativă şi curajul. Totodată metoda antrenează tot colectivul
de elevi, dezvoltă gândirea divergentă, flexibilitatea gândirii, capacitatea de a face conexiuni în situaţii inedite.
V Metoda ,,spălării” planşelor

Această metodă constă în ,,spălarea” planşelor cu apă după realizarea lucrărilor plastice cu o anumită
temă dată sau liberă. Elementul surpriză constă în ultimul pas al metodei, atunci când în urma ,,spălării”, prin
fuzionarea culorilor, îmbinările rezultate dau planşei o notă de spontaneitate, pe care nu o pot oferi lucrările
clasice. Metoda introduce hazardul, aleator.

Toţi copiii pot gusta din plin bucuria  creaţiei pentru că această metodă nu dezvoltă numai
originalitatea şi spiritul creator ci asigură şi trăirile imense ale momentului creator, iar în legătură cu intenţiile şi
rezultatele inovaţia artistică.
VI Metoda ,,plin-gol”

Prin această metodă elevii desenează sau pictează după obiecte expuse sau din imaginaţie câteva
elemente ce se impun ca plin în compoziţie. Apoi se cere să se modifice compoziţia în aşa fel încât plinul să
devină gol, iar golul să devină plin (negativul).

Această metodă dezvoltă spiritul de observaţie, punctualitatea, iniţiativa, simţul compoziţional,
acuitatea vizuală, sensibilitatea cromatică, atenţia.
VII Metoda rotirii planşelor în jurul centrului ei

Această metodă constă în descoperirea unei lumi fantastice, a unei atmosfere de basm prin rotirea
planşei în jurul centrului ei şi continuarea desenării (picturii) subiectului dat fără să se ţină seama de o anumită
poziţie bine determinată a planşei. Rezultă o lume ,,absurdă”, iraţională, dar fascinantă şi poetică. Metoda este
una dintre cele mai atractive pentru copii dezvoltând fantezia, imaginaţia, spiritul creativ, spiritul de observaţie,
gândirea creatoare şi capacitatea de a face conexiuni în situaţii inedite.
VIII Metoda ieşirii din ,,Eu”
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Este o metodă complexă care presupune mai multă concentrare şi poate fi folosită şi la alte obiecte de
învăţământ. Această metodă individuală constă în a cere elevului să se imagineze ceva anume (furnică, pisică,
floare) din lumea înconjurătoare şi să descrie plastic lumea aşa cum o vede de la nivelul noii identităţi.

Metoda dezvoltă percepţia sensibilă, acuitatea vizuală, spiritul de observaţie, imaginaţia alocentrică
prin încercarea de a se transpune în altceva decât fiinţa umană.
IX Metoda ,,forţei care acţionează”

Această metodă presupune realizarea unor modificări evidente în forma obiectelor cunoscute, modifică
rezultate în urma presupunerii că asupra lor ar fi acţionat o forţă exterioară sau interioară de o anumită formă şi
cu o anumită putere. Metoda solicită capacitatea de improvizare, fantezia, creativitatea, memoria vizuală şi
educă disciplina de lucru.
X Metoda oglinzilor

Este o metodă prin care, pornind de la o formă desenată sau un fragment al acesteia se ajunge la forme
noi, simetrice. Pentru realizarea metodei avem nevoie de una sau mai multe oglinzi. Oglinda se aşează
perpendicular pe planşa de desen la marginea unei forme pe care o dublează simetric. Se desenează sau se
pictează din nou forme pe hârtie şi lipită de ea forma inversă din oglindă.

Această metodă îi iniţiază pe copii în noţiunile de geometrie pe care le vor învăţa în clasele mai mari,
se dezvoltă spiritul de observaţie, imaginaţia, capacitatea de concentrare.
XI Metoda descompunerii şi aglutinării cu alte elemente

În abordare acestei metode se porneşte de la descompunerea unor elemente  (fiinţe, obiecte, lucruri,
etc.) în mai multe părţi componente. Apoi, aceste părţi, sau o parte din ele se recompun pe rând, cu alte
elemente cât mai diferite.

Aplicând această metodă se mobilizează gândirea, copii sunt solicitaţi să facă conexiuni variate şi
asociaţii de idei inedite. Este educat simţul umorului şi stimulată puternic imaginaţia.

Pe lângă stimularea creativităţii această metodă are ca scop dezvoltarea imaginaţiei creatoare, a
capacităţii de concentrare, a memoriei vizuale, dezvoltă simţul compoziţional şi capacitatea de a face conexiuni
în situaţii inedite.

XII Antropomorfizare
Această metodă constă în conferirea de trăsături umane unor elemente din spaţiul înconjurător. Prin

această metodă urmărim descoperirea de sensuri noi desprinse din conţinuturile deja cunoscute, elevul fiind
ghidat să descopere cu ochiul şi cu mintea noile feţe ale realităţii şi să confere acesteia o identitate nouă.

Aplicarea acestei metode ajută copilul în abordarea automatismelor, a gesturilor mecanice şi serveşte
pentru exprimarea unor gânduri şi sentimente.
XIII Umanizarea antropomorfă (personificarea)

Această metodă se referă la alcătuirea şi redarea prin desen a figurii umane asociind detaliilor
anatomice elemente diverse.

Metoda are ca scop dezvoltarea imaginaţiei alocentrice, a percepţiei sensibile, acuităţii vizuale,
spiritului de observaţie, a gândirii creatoare. Prin această metodă elevul îşi exprimă ideile proprii combinând
detalii anatomice cu elemente vegetale, conturându-se personalitatea fiecăruia.
XIV Desenare figurii umane din figuri geometrice

Această metodă constă în desenarea omului folosind figuri geometrice.
Metoda dezvoltă imaginaţia, spiritul creativ, gândirea şi spiritul de observaţie.
XV Tehnica tratării cu ceară

Este o tehnică care impune un element surpriză – folosirea unei lumânări aprinse. Tehnica constă în
obţinerea unor forme prin folosirea unei lumânări aprinse care se ţine aplecată astfel încât din ea să se prelingă
pe hârtie picături din ceară topită.

Această tehnică desprinde copilul de automatisme, rutine, acţiuni didactice obişnuite şi încorporează
elementele libertăţii şi creativităţii. Totodată dezvoltă imaginaţia, gândirea percepţiile şi sentimentele estetice,
gustul pentru frumos.
XVI Tehnica decolorării cu pic

Pentru realizarea acestei tehnici se acoperă suprafaţa unei foi de bloc cu cerneală sau tempera de
culoare închisă. Această tehnică are un mare efect de spontaneitate şi de prospeţime, oferă copilului posibilitatea
de exprimare rapidă a unei idei sau atitudini.
XVII Tehnica pointilistică
Această tehnică are un mare impact asupra potenţialului creativ al elevilor. Tehnica constă în realizarea unor
desene folosind numai puncte, de diferite mărimi, culori şi valori tonale.
Tehnica pointilistică este foarte eficientă deoarece antrenează în mod special imaginaţia creatoare, solicită
permanent operaţiile gândirii, precum şi calităţile ei: lărgirea orizontului gândirii, rapiditatea, flexibilitatea,
mobilitatea gândirii, divergenţa gândirii.
XVIII Tehnica folosirii liniei

Ca şi tehnica pointilistă, această tehnică dezvoltă potenţialul creativ al elevilor. Prin tehnica folosiri
liniei se realizează compoziţii numai din linii. Un rol important în realizarea acestei teme îl au exerciţiile-joc de
tresare a unor linii şi grupuri de linii; exerciţiile-joc prin juxtapunere de linii curbe de aceeaşi grosime, de
grosimi diferite, în sensuri diferite, sau în acelaşi sens

Această tehnică îl iniţiază în arta grafică, le îmbogăţeşte şi consolidează cunoştinţele geometrice, le
dezvoltă într-o mare măsură imaginaţia creatoare, fantezia, percepţiile şi sentimentele estetice.



429

XIX Metoda maşinăriei
Prin această metodă elevul este pus în situaţia de a-şi imagina un mecanism sau o maşinărie care

produce “ceva”.
Această metodă dezvoltă simţul compoziţional, imaginaţia, gândirea divergentă, capacitatea de a face conexiuni
în faţa unor situaţii inedite.
XX Tehnica modulării

Această tehnică presupune repetarea unui element “modul” după o anumită regulă. Se poate modifica
poziţia, culoarea, mărimea, spaţiul, valoarea tonală, dar nu identitatea elementului modul.

Tehnica modulării este o metodă de mare utilitate în crearea ritmului compoziţional şi în pictura
aplicată în scopul dezvoltării expresivităţii cromatice a unei suprafeţe colorate. Tehnica asigură şi realizează
coordonarea oculomotorie, dezvoltarea sensibilităţii cromatice, a spiritului de observaţie, diferenţierea formelor,
a proporţiilor, orientarea spaţială.

Modalitatea cea mai profundă şi nobilă de funcţionare a combustiei umane este creativitatea, singura
formă de energie a planetei care nu cunoaşte penurie. Ea reprezintă nu doar o speranţă ci şi un imperativ al
progresului.

Prin activitatea ei, copilul are acces la patru tipuri de libertăţi: cea de studiu, de cercetare, de exprimare
şi de a fi el însuşi. Dar, creativitatea trebuie să instituie ca un deziderat de referinţă atât pentru individ cât şi
pentru societate. Astfel, procesul de creativizare a societăţii trebuie să înceapă din miezul ei fierbinte, cel al
educaţiei în general şi al educaţiei şcolare în special.

Prin metodele propuse în lucrare, pe lângă faptul că nu se renunţă la dezvoltarea abilităţilor manuale,
sunt antrenate, solicitate şi dezvoltate instanţele psihice implicate în creativitate: fluiditatea şi flexibilitatea
gândirii, gândirea analogică şi în mod deosebit imaginaţia creatoare.

Stimulând astfel creativitatea copiilor, potenţialul lor creativ se îmbogăţeşte, vor da un randament
superior celui precedent la majoritatea cerinţelor şcolare, iar scopul primordial al educaţiei de a pregăti tânăra
generaţie pentru cerinţele societăţii se va realiza cu o mai mare participare afectivă din partea copiilor.
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Promovarea valorilor tradiţionale strămoşeşti

Vîrlan Ileana
Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Bacău

Lumea modernă, mai ales spaţiul european, prin problematica atât de actuală a Uniunii Europene,
aduce în discuţie nevoia fiecărui popor de a-şi afirma identitatea şi specificul naţional ameninţat de tendinţele
globalizării.

“… nu e datorie românească mai vrednică de a fi îndeplinită şi nu e osteneală mai de folos, decât ca
să facem părtaşi pe cei tineri, pe cei ce vin după noi, la bunurile sufleteşti moştenite din vechime, să le
predăm lor ca pe o zestre de mare preţ. Iar zestre mai de preţ nu e alta, ca averea de cuget şi simţire, închisă şi
păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor, în adâncurile sufletului românesc şi creştinesc al moşilor şi
strămoşilor noştri!” (G. Breazul)

Satul românesc a fost şi trebuie să rămână vatra stămoşească a neamului. Aici, de-a lungul
mileniilor au crescut şi s-au format generaţii de tineri care, fie au învăţat  meşteşugurile stămoşeşti şi s-au
integrat în viaţa satului, fie au luat drumul şcolilor înalte.

Pentru a ne păstra ca români, identitatea nealterată, folclorul trebuie cultivat in inimile şi minţile
genereţiilor care se succed pe acest tărâm, ca o valoare autentică de creaţie. Copiii trebuie să fie acomodaţi de
mici cu specificul său, pentru a-l percepe şi a-l trăi, în toate aspectele sale, cu plăcere şi bucurie.

Astfel, am realizat un important act cultural şi educativ,  valorificând cu copiii tradiţia folclorică în
cadrul Proiectului  Naţional „Tradiţii populare locale”. Am considerat oportun acest proiect educaţional,
deoarece tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori nepreţuite ce definesc un popor făcându-l unic,
statornic şi nemuritor  în ciuda scurgerii timpului. Dar oare câţi dintre tinerii de azi cunosc valoarea unor
obiecte de o rară frumuseţe făcute cu trudă şi migală de înaintaşii noştri? Câţi din tinerii de azi ascultă cu
plăcere cântece populare sau încing hora strămoşească?

E vina lor că nu pot selecta din tot ce li se oferă, lucrurile de calitate, valoroase din punct de vedere
cultural şi spiritual, sau este vina noastră, a dascălilor că, mânaţi de dorinţa de a le preda cât mai multe
cunoştinţe, am uitat să punem accent tocmai pe ceea ce este mai important: lucrurile ce ne definesc pe noi ca
români?

Noi, învăţătorii, avem privilegiul de a lucra cu elevi de vârstă mică. Vârsta lor fragedă nu
constituie un impediment în abordarea acestei teme, ci, dimpotrivă, un avantaj, căci  lucrăm cu nişte minţi şi
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suflete „nepoluate” încă de alţi factori. Cu multă pricepere şi dragoste, dar mai ales pasiune, putem inocula
copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul românesc.

Interesul cu care a fost primit acest proiect, dovedeşte că tânăra generaţie poate găsi modalităţile de
expresie artistică prin care să-şi afirme identitatea populară locală şi, prin aceasta, identitatea naţională.

Acest proiect s-a născut din analiza nevoilor elevilor din şcolile partenere, constatate în urma
interpretării chestionarului preliminar elaborării proiectului. Problema de rezolvat era găsirea unor modalităţi
de conştientizare de către elevi a tradiţiilor populare locale, naţionale, a valorilor încorporate în aceastea,
ca mijloace de păstrare a identităţii naţionale şi de afirmare a acesteia în contextul european-internaţional
actual . Accentul trebuia să fie pus pe găsirea unor modalităţi atractive,  care să valorifice experienţa de
viaţă a copiilor şi să faciliteze schimburile culturale, prietenia şi competiţia constructivă.

Proiectul s-a aliniat la linia de start cu o atitudine optimistă: lada de zestre a obiceiurilor
populare e doar uitată undeva într-un colţ...dar există mijloacele necesare pentru a o şterge de praful
vremurilor, pentru a o deschide şi a releva comorile ei tinerei generaţii. Am optat pentru ideea de proiect
naţional şi pentru faptul că, prin implicarea şcolilor din mediul rural, s-au adus în atenţia elevilor din mediul
urban tradiţii şi obiceiuri noi, sau prea puţin cunoscute. Faptul că propunerea de a afla mai mult despre aceste
obiceiuri a venit de la colegi de vârsta lor (prin lucrări care au fost expuse), a făcut activitatea mult mai
atractivă şi a facilitat un schimb cultural între membrii tinerei generaţii din toate colţurile ţării. Din această
perspectivă, proiectul  a urmărit o schimbare de atitudine şi de raportare a elevilor faţă de tradiţiile populare,
ei devenind mai departe promotorii şi păstrătorii acestora în cadrul comunităţii din care fac parte.

Proiectul „Tradiţii populare locale” a avut ca principal obiectiv educaţional implementarea unui
sistem de valori conceptuale şi comportamentale la scara grupului ţintă selectat, prin ofertarea de activităţi
extracurriculare pentru elevii claselor II-VIII, menite să contribuie la conştientizarea, valorizarea şi
promovarea tradiţiilor populare locale de către elevi. De asemenea, s-a avut în vedere elaborarea unei reviste
care să reflecte tradiţiile populare locale din diverse zone folclorice, ca material suport în activităţile
educative, didactice viitoare.

Scopul acestui proiect a fost şi de a penetra, prin intermediul grupului ţintă, în grupuri sociale lărgite
- familia, comunitatea şcolară din localitate, comunitatea locală în ansamblu, în cadrul comunităţii ilustrând
tematica acestui proiect.

Prin implementarea acestui proiect a fost  posibilă şi desfăşurarea activităţii cercului „Dansuri
populare” în cadrul căruia activitatea de învăţare a fost completată cu activităţi educative extraşcolare:
serbări, concursuri, şezători,etc. Prin desfăşurarea activităţii cercului, s-a urmărit familiarizarea elevilor cu
frumuseţea datinilor din străbuni şi transmiterea lor la generaţiile următoare, formarea unor abilităţi practice
necesare mai târziu în viaţă, dezvoltarea simţului estetic, precum şi petrecerea timpului liber într-un mod
plăcut şi util. Prin activitatea cercului s-a urmărit păstrarea şi transmiterea obiceiurilor şi a tradiţiilor
populare, dezvoltarea la elevi a trasăturilor de caracter cum ar fi: sârguinţa, punctualitatea, conştiinciozitatea,
şi totodată, aprofundarea trăsăturilor ce exprimă atitudinea copiilor faţă de societate, faţă de muncă, faţă de ei
înşişi, dezvoltarea memoriei, gândirii, a simţului ritmic, melodic şi estetic .

La acest cerc, elevii au aflat că dansul a avut o importanţă deosebita în viaţa socială a omului, încă
de când era nelipsit din ritualurile religioase. În timp însă, s-au produs “mutaţii” în jocurile populare
româneşti, în sensul că unele şi-au păstrat funcţia rituală, iar altele s-au transformat în jocuri distractive.
Dansul popular prin varietatea sa, prin tradiţie şi sentiment, este expresia fiecărui colţ de ţară cu obiceiurile,
oamenii şi cultura lui. Parcă ignorate de cei mai mulţi tineri, dansurile populare ard în inimile bunicilor şi
străbunicilor “dependenţi de folclor”.

În folclorul copiilor, atât de bogat şi variat, dansurile populare sunt manifestări ale nevoii de
mişcare, de organizare şi de imitare la nivelul vârstei lor, a activităţilor comportamentului celor mari. Aceste
dansuri constau în mişcări pe care se cheltuieşte un plus de energie, doar pentru plăcerea produsă jucătorilor.
Prin joc, copiii se pregătesc pentru îndeplinirea mai târziu a rostului istorico-social în cadrul colectivităţii din
care fac parte. Dansurile populare nu au voie să dispară, ele trebnuie să renască, să existe în inima fiecăruia
dintre noi.

Un alt mijloc folosit, pentru a dezvolta la copii dragostea pentru portul popular şi tradiţiile populare,
îl constituie activitatea de observare a costumelor nationale, specifice zonei în care trăiesc şi explicarea că, în
trecut  locuitorii acestor zone foloseau portul popular, atât la lucru, cât şi în zile de sărbătoare. Hainele de
sărbătoare erau mai fine, cu multe decoraţiuni şi diferite culori, iar cele de lucru erau mai groase şi cu mai
puţine modele. Croiala, alcătuirea, ornamentica, cromatica pieselor de port ilustrează gustul, concepţia despre
frumos a comunităţii, costumul traducând străvechi obiceiuri care s-au iscat din necesităţi diferite.

Copiii pot cunoaşte mai bine unele elemente despre costumele naţionale prin îmbracarea lor în
diferite ocazii. De aceea, am acordat o importanţă deosebită costumelor, pe care le poartă ei la serbări. Aceste
serbări comune au dat posibilitatea de a se simţi mai aproape unii de alţii de a-şi respecta portul, obiceiurile si
tradiţiile. Astfel, i-am făcut pe copii să înţeleagă că Hora, ca dans popular, nu este doar o înlănţuire de braţe,
ci o înlănţuire de sentimente şi năzuinţe, este preţuirea celui de lângă tine, pe care te poţi bizui, te poţi sprijini.
Copiii cântă şi dansează împreună, pentru că împreună suntem şi la bine şi la greu, aşa cum au fost şi
strămoşii noştri pe plaiurile noastre.

Experienţa dobândită de copii, în timpul acestor activităţi organizate în comun, le-a dat posibilitatea
să trăiască alese sentimente de respect şi prietenie. Noi toţi, elevi şi cadre didactice, am simţit imboldul pentru
a participa deseori cu Suita de dansuri populare “Izvoraşul”, de la şcoala noastră, la diferite spectacole în
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cadrul şi altor  proiecte educaţionale, unde copiii au interpretat dansuri şi cântece cu strigături auzite din
bătrâni, şi care au adus o notă de veselie jocului şi celor din jur.

Astfel pregătită şi formată, tânăra generaţie poate găsi modalităţile de expresie artistică prin care să-
şi afirme identitatea populară locală şi, prin aceasta, identitatea naţională.

Tradiţia aduce trecutul acolo unde îi este local, în viitor. Prezentul este valoros numai împreună cu
trecutul, şi fiind astfel îmbinate, prezintă o garanţie pentru viitor.

Am convingerea că aceste semințe sădite la o vârstă fragedă în sufletele elevilor, vor încolți mai
târziu şi se vor oglindi în atitudinea oamenilor de mâine față de tot acest tezaur, pe care l-am moştenit din
străbuni.

Bibliografie:
Ion Apostol Popescu – „Studiu de folclor şi artă populară”
G.Călinescu - Istoria Literaturii Române, De la Origini până în prezent ,Bucureşti,1982
G.Breazul - (Extras din “ Cuvânt de lămurire”, vol. “Colinde “Culegere întocmită de G. Breazul, Bucureşti,
Fund. Culturală Regală, 1938, pag. 8-9)

Utilizarea metodelor active în orele de limbă şi comunicare

Vorel Rodica
Şcoala Gimnazială „George Enescu” Moineşti, Bacău

Metodele interactive sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării personale, de
exersare a capacităţii de decizie şi de iniţiativă, de participare activă şi cooperare fructuoasă. Acestea acordă mai
multă autonomie elevului precum şi posibilitatea de a-şi manifesta spontaneitatea şi creativitatea.

Educatorul viitorului trebuie să-şi redimensioneze continuu rolul manifestării de un comportament
deschis, pozitiv şi reflexiv urmărind educarea elevilor activi. Activ este elevul care gândeşte critic şi selectiv,
care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare, de redescoperire a adevărurilor, de adaptare şi
interpretare a lumii mereu în schimbare.

„Metodele activ-participative sunt cele care caută să transforme contactul subiectului cu noul material
într-o experienţă activă, trăită de el.”(Ausubel,D.Robinson Fl, Învăţarea în şcoală. O introducere în psihologia
pedagogică, 1981)

Plecând de la premiza că şcoala viitorului face din comunicare o prioritate în educaţie, programa
şcolară de Limbă şi comunicare oferă o gamă variată de texte literare care dau libertate de acţiune cadrului
didactic în utilizarea cu succes a diverselor metode active.

Ca exemplu voi expune cum am utilizat unele metode în predarea poeziei „La  mijloc de codru…,”de
M. Eminescu, la clasa a II-a:

1.Brainstorming-ul sau asaltul de idei reprezintă formularea a cât mai multor idei ca răspuns la o
situaţie anunţată,după principiul cantitatea generează calitatea şi pentru a ajunge la idei viabile şi inedite este
necesară o productivitate creativă cât mai mare. Se poate folosi în orice moment al lecţiei însă eu am folosit-o în
evocare: „Spuneţi la ce vă gândiţi când auziţi cuvântul codru (pădure mare, bătrâna, deasă). Am obţinut
răspunsuri diferite: copaci, păsări cântătoare, umbră, răcoare, umezeală, animale sălbatice, fructe de pădure,
ciuperci, frunze veştede, vânt, întuneric, etc.)

2.Metoda Stiu-Vreau să ştiu-Am învăţat(SVI) presupune parcurgerea a trei etape:
 reactualizarea cunoştinţelor pe care le ştiu deja copiii;
 provocarea elevilor pentru a stabili ce doresc să înveţe;
 dobândirea de noi cunoştinţe.

Această metodă presupune o fişa de lucru pe care elevii o completează prin activităţi de grup sau
individuale.

Fiind clasa a II-a, am cerut elevilor să împartă foaia caietului în trei părţi: în prima rubrică vor scrie
ŞTIU, în a doua VREAU SĂ ŞTIU, iar în a treia AM ÎNVĂŢAT. Le cer elevilor să scrie în prima rubrică ce ştiu
despre Mihai Eminescu şi opera sa. După câteva minute, datele enunţate de elevi se trec pe tablă la rubrica
ŞTIU: Eminescu este un mare poet român; A fost bun prieten cu I. Creangă; A scris multe poezii: „Somnoroase
păsărele” „Ce te legeni, codrule..” A murit tânăr. Apoi le cer elevilor să completeze rubrica VREAU SĂ ŞTIU
cu ce doresc ei să mai afle despre marele poet şi opera sa: Mai multe despre viaţa poetului; De ce a murit atât de
tânăr?, Când şi unde s-a născut?, Ce teme au poeziile scrise de poet? A scris doar poezii? Despre teiul lui
Eminescu din Iaşi.

Cu ajutorul volumelor de poezii pe care le au pe bănci, se completează a treia rubrică AM ÎNVĂŢAT,
cu date despre viaţa şi opera marelui poet: „S-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani, dar a copilărit la
Ipoteşti. Era al şaptelea copil al familiei Eminovici. A învăţat în mai multe şcoli din ţară şi din străinătate. Citea
mult şi îşi cheltuia banii pe cărţi. Opera sa cuprinde poezii despre natură (Lacul, Freamăt de codru, Povestea
codrului), iubire (De ce nu vii?, Pe lângă plopii fără soţ, Dorinţa), patriotice (Epigonii, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce
Românie), basme (Făt-Frumos din lacrimă) romane (Sarmănul Dionis). Nemuritoare sunt poemele: Luceafărul,
Mai am un singur dor, Scrisorile. O mare parte din opera sa a fost tradusă şi în alte limbi. A fost prieten cu Ion
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Creangă. Opera sa este cuprinzătoare şi variată,iar geniul său este recunoscut de lumea întreagă. S-a stins din
viaţă la 15 iunie 1889”.

Pentru mai buna înţelegere a textului poeziei se aplică metoda:
3.Văd-Aud-Simt (VAS). Împart colectivul de elevi în trei grupe:
Grupa I — Ce văd?
Grupa a II-a – Ce aud?
Grupa a III-a — Ce simt?
Elevii caută în textul poeziei şi scriu cuvinte/expresii care sugerează imagini vizuale, auditive,

senzoriale, afective. După câteva minute fiecare grupă îşi prezintă fişa. Se poate completa tabelul pe tablă:
Văd Aud Simt

Codrul, apa, păsările zburând,
alte păsări înotând, trestia
înaltă, luminişul, apa
unduind, soarele, luna,
stelele, chipul dragei

Cântecul păsărilor, foşnetul codrului,
susurul apei, zumzetul albinelor,
adierea vântului

Răcoarea apei, căldura
soarelui, briza codrului
adierea vântului, liniştea
sufletească, bucuria
vieţii, dorul după prieteni,
după iubită

Feedback-ul l-am realizat prin metoda Răspunde-Aruncă-Interoghează (RAI), un joc de aruncare a unei
mingi. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţie. Cel care prinde mingea răspunde la
întrebare şi adresează o noua întrebare şi aruncă mingea altui coleg. Această metoda îi antrenează chiar şi pe cei
mai timizi elevi şi se simt încurajaţi, comunică cu uşurinţa şi participă cu plăcere la o activitate care are în
vedere atât învăţarea cât şi evaluarea.

De asemenea este un exerciţiu de promptitudine, atenţia, participanţilor trebuind să rămână permanent
trează şi distributivă. Reflecţia lecţiei am realizat-o alcătuind:

4.Cvintet
a) un cuvânt care descrie subiectul/substantiv;
b) două cuvinte care descriu subiectul/adjective;
c) trei cuvinte care exprimă acţiuni/verbe;
d) patru cuvinte care exprimă sentimente faţă de subiect;
e) un cuvânt care exprimă esenţa subiectului.

a) codru;
b) liniştit, des;
c)relaxează, adăposteşte, purifică;
d) aur verde pentru omenire;
e) veşnicie.
Utilizarea în clasă a acestor metode solicită efort intelectual şi practic şi contribuie la dezvoltarea

premiselor pentru autoeducaţie. „Învăţaţi cum să înveţe” elevii îşi vor forma deprinderi şi atitudini necesare
autoeducaţiei, condiţie fundamentală a unui învăţământ modern.
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Metode de educaţie nonformale
Vornicu Ana-Ioana

Colegiul Tehnic “D. Mangeron”, Bacău

După cum bine ştim, educaţia se extinde dincolo de limitele clasei. Indiferent de vârstă, oamenii trebuie
să fie pregătiţi pentru învăţarea pe întreg parcursul vieţii. Indivizii au ştiluri diferite de învăţare şi moduri
diferite de asimilare a informaţiei. Astfel, o persoană îşi aminteşte 10% din ceea ce citeşte, reţine 20% din ceea
ce aude, 30% din ceea ce vede şi 50% din ceea ce pune în practică. La acest ultim procentaj, metodele
nonformale de lucru sunt cele mai indicate, deoarece sunt recunoscute ca fiind cu cea mai mare rată de
aplicabilitate dincolo de delimitările şcolii. Educaţia nonformală este focalizată, în primul rând, pe nevoile
participantului ( îşi identifică propriile nevoi şi propun soluţii), utilizându-l ca resursă ( îşi împărtăşesc
deprinderile şi cunoştinţele), propune activităţi relevante, utile din punct de vedere practic.

In lucrarea de faţă ne-am propus să prezentăm două metode practice, nonformale, utile şi aplicabile
prin plaja largă de subiecte ce pot fi abordate, prin diversitatea grupului ţintă care se implică concomitent în
activitate. Vom demonstra, astfel, aplicabilitatea metodelor nonformale (rezervate unui public ţintă, în care
participanţii se implică în activităţi de tip nonformal-sesiuni de informare, voluntariat) într-un mediu formal,
permiţând elevilor să se substituie statutului de participant/grup ţintă/resursă.

Cafeneaua publică poate fi definită ca o metodă ce implică dialogul dinamic, schimbul de informaţii şi
munca în echipă în identificarea soluţiilor creative. Această metodă este indicată în cazul unei dezbateri destinse
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pe o anumită temă, întrucât facilitează şi permite o implicare plurivalentă, o socializare intensă între participanţi.
Un alt avantaj al acestei metode este constituit din posibilitatea de consultare, implicare şi luarea deciziilor din
partea tuturor participanţilor. Se recomandă ca numărul minim de persoane implicate la acest tip de metodă să
fie 12.

Descrierea metodei:
- dezbaterea se organizează într-un spaţiu cât mai asemănător cu o cafenea, atmosfera destinsă

stimulând gândirea liberă, creatoare şi determinând dezinhibarea şi celor mai timizi participanţi;
- cei implicaţi au posibilitatea de a-i cunoaşte pe cei care au un cuvânt de spus, precum şi

posibilitatea de a intercaţiona, de a-şi aduce aportul prin idei noi, soluţii originale;
- Sunt aşezaţi în grupuri de 4-5 persoane, se discută acelaşi subiect pe toata durata întâlnirii,

atomsfera fiind destinsă cu ajutorul răcoritoarelor;
- la fiecare masă unul dintre participanţi este „gazda” mesei; după o primă rundă de 20-30 de

minute, participanţii se mută la alte mese, unde vor dezbate subiectele meselor respective, în timp
ce gazdele rămân la mesele iniţiale pe toată durata cafenelei; gazda introduce noii veniţi în
conversaţie şi are grijă ca dialogul să se desfăşoare în mod logic şi constructiv;

- numărul de runde depinde de mărimea grupului, astfel încât întregul proces să nu dureze mai mult
de 3-4 ore;

- în final se poate organiza o sesiune de dezbatere cu întregul grup pentru a împărtăşi concluziile şi
a ajunge la un plan de acţiune comun.

Tema cafenelei reiese din scopul pentru care se organizează dezbaterea. Scopul poate fi de la
identificarea unor soluţii pentru o organizaţie, până la dezbaterea unor teme de dirigenţie sau de literatură:
soluţii pentru reducerea absenteismului, îmbunătăţirea regulamentului de ordine interioară a clasei, identificarea
de metode de reducere a numărului de teme neefectuate, stabilirea etapelor lecturii/caracterizării unui personaj
etc. Ce este important, este tema cafenelei; această trebuie să fie clară atât pentru cei care organizează
dezbaterea, cât şi pentru participanţi. Subiectele de conversaţie pentru fiecare masă trebuie să conţină aspecte
care se desprind din tema cafenelei, subiectele putând fi formulate şi sub formă de întrebări care să stimuleze
creativitatea, să invite la reflecţie, să fie clare , semnificative şi simple. La finalul celor trei runde, gazda
cafenelei invită gazdele meelor să prezinte rezumantul a ceea ce s-a discutat, unificându-se astfel rezultatele de
la mese. Este important ca gazda cafenelei nu doar să fie familiarizată cu subiectul dezbătut, dar să aibă
capacitatea de sintetiza şi de a integra rezultatele de la mese pentru a pune în valoare ideile colectate.

Fotografii şi poveşti, aceasta este esenţa metodei Photovoice. „Photo" înseamnă în engleză
„fotografie", iar „voice" înseamnă voce, adică să „vorbeşti" prin imagini. Sintetic, un grup restrâns de oameni
face fotografii pe o temă, se întâlnesc în mod regulat şi îşi prezintă unii altora pozele, le discută, împărtăşesc
opinii şi probleme şi îşi construiesc mesajul ca grup. Lângă fiecare poză este notat mesajul autorului ei. Apoi fac
o selecţie din fotografii şi le prezintă publicului pentru a transmite un mesaj puternic care să le suţină cauza.

În primul rând, se construieşte scopul procesului de photovoice – de cele mai multe ori împreună cu
grupul. Ce se doreşte? Să arătăm care sunt problemele cu care se confruntă elevii dintr-un anumit tip de colectiv.
Sau dificultăţile unui elev navetist, sau să arătăm cum şi-ar dori elevii să arate oraşul Bacău.

Grupul variază ca mărime, în jur de 10-30 persoane. Fiecare primeşte (sau are în dotare) un aparat foto.
Merge pe ternen. Grupul se reuneşte şi dezbate fotografiile, cu ajutorul facilitatorilor (unul, preferabil doi) şi al
unor asistenţi (care notează ce se discută şi apoi îi ajută pe participanţi să noteze povestea pozelor -
caption). Durata acestei etape poate să varieze de la 2-3 săptămâni la câteva luni.
Apoi rezultatele photovoice-ului sunt prezentate publicului prin intermediul unor expoziţii sau evenimente
mediatice care înfăţişează fotografiile şi semnificaţiile lor. Fotografiile şi mesajele ce apar în expoziţie sunt
selectate de către participanţi, aceasta fiind una dintre „regulile" photovoice-ului, decizia finală aparţine
participanţilor.

Obiectivele care se pot atinge printr-un photovoice sunt:
 permite elevilor să caute şi să se gândească la punctele tari ale temei date spre dezvoltare;
 să promoveze schimbul de informaţii şi un dialog critic pe teme care vizează viaţa personală sau comunitatea în

general prin intermediul discuţiilor de grup;
 să ajungă la comunitate, la public;
 îşi construiesc un mesaj către publicul larg clarificându-şi ce este cel mai important sau care este soluţia pe care

o doresc;
 participanţii, ca indivizi, câştigă încredere în sine şi îşi dezvoltă abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
 publicul larg poate fi expus unui mesaj mult mai puternic decât o petiţie sau o expoziţie de fotografie simplă şi,

astfel, pot fi sensibilizaţi sau convinşi să adopte o anumită conduită sau o anumită decizie.
Concluzionând, cu uşurinţă se poate remarca aplicabilitatea acestor metode şi transpunerea lor din

mediul nonformal într-unul formal, avantajele fiind considerabile, de la dezvoltarea abilităţilor de comunicare a
elevilor, la interacţiune, dezinhibare, curajul de a lua decizii, deschidere spre nou, familiarizarea cu lucrul în
echipă, empatizare şi responsabilizare.

Bibliografie:
Roles of the Volunteer in Development: Toolkits for Building Capacity, Washington, DC:Peace Corps, 2002.
[ICE No. T0005]
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Nonformal Education Manual (ICE No. M0042), DC:Peace Corps
Nonformal Education Training Module (ICE No. T0064), DC:Peace Corps
http://www.theworldcafe.com/method.html

Parteneriat educaţional în scopuri educative – „Mâinile prieteniei”

Vrăjmaşu Mariana
Şcoala Gimnazială „Al. I.Cuza” Bacău

COLABORATORI:

I.J.S.U. BACĂU
POLIŢIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
CRUCEA ROŞIE BACĂU
CĂMINUL DE BĂTRÂNI BACĂU
PALATUL COPIILOR BACĂU
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ
LICEUL DE ARTĂ „GEORGE APOSTU” BACĂU
ŞCOALA  CU CLASELE I-VIII „AL. I. CUZA” BACĂU
ASOCIAŢIA DANSATORILOR PROFESIONIŞTI „BÂRLĂDEANCA”
PAROHIA „SF. IOAN”; PAROHIA SF.NECULAI” ; PAROHIA „PRECISTA”

ARGUMENT

Nu există nicio artă mai înaltă decât arta de a fi pedagog. Pictorul sau sculptorul fac numai o artă
fără viaţă, iar un înţelept pedagog modelează un chip viu, de care se bucură Dumnezeu şi oamenii. (Sf. Ioan
Gură de Aur)

Cadrelor didactice le revine sarcina plină de răspundere de a pregăti copiii într-o perioadă unică şi
ireversibila  pentru şcoală şi pentru viaţa socială ulterioară.

Dorim conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la
rolul lor în formarea, dezvoltarea şi pregătirea propriilor copii alături de noi.  Creşterea implicării părinţilor
şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în activităţile  extraşcolare şi extracurriculare.

Prin desfăşurarea acestui proiect în parteneriat urmărim promovarea celor mai bune practici
educaţionale de comunicare şi socializare, stimularea şi cultivarea sentimentului de cooperare, colaborare şi
competiţie în rândul preşcolarilor şi şcolarilor. Urmărim reducerea pragului emoţional atunci când copilul
pleacă de la grădiniţă la şcoală. Un rol foarte important îl au relaţiile dintre educatoare şi învăţătoare, relaţiile
dintre copil – educatoare – învăţătoare – familie.

Dansul popular ,muzica ,miscarea in program organizat,comunicarea in diferite forme, invatarea
limbii engleze de la varste fragede reprezinta felul nostru de a arata celor interesati ca slefuirea timpurie a
personalitatii copiilor reprezinta reusita si succesul de mai tarziu.

Implicarea comunitatii in activitatea noastra reprezinta garantia intentiei noastre de a contribui la
formarea si dezvoltarea copiilor in stil modern ,deschis si real.

SCOPURILE PROIECTULUI:
- Iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi educativ-formative în cadrul unităţilor cu ajutorul

partenerilor;
- Pregătirea preşcolarilor pentru şcoală şi pentru viaţă;
- Cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al elevilor;
- Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, de relaţionare prin respectarea normelor de

comportare civilizată, prin stabilirea relaţiilor de prietenie cu colegii.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
PENTRU COPII:
- Depistarea şi înlăturarea tulburărilor de vorbire;
- Consilierea psihopedagogică a preşcolarilor;
- Împărtăşirea copiilor la Crăciun şi la Paşti;
- Redarea obiceiurilor şi tradiţiilor din zonă;
- Ajutarea celor în suferinţă; redarea zâmbetului;
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- Familiarizarea cu regulile de circulaţie, cu regulile de igienă;
- Formarea unei atitudini responsabile şi conştiente pentru protejarea propriilor vieţi şi a

integrităţii corporale;
- Combaterea stresului, a alimentaţiei nesănătoase şi a sedentarismului;
- Confecţionarea de mărţişoare, felicitări şi dăruirea lor persoanelor dragi;
- Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei;
- Apărarea împotriva incendiilor;
- Stimularea interesului pentru lectură şi carte; distribuirea revistelor Pipo, Filip, Meky, Rafa

Girafa, Piti-Clic; dezvoltarea proiectului IUBESTE CARTEA!
- Atingerea standardelor de performanţă în pregătirea copiilor de către educatoare şi parteneri:

profesorii de dans, muzică, pictură, limba engleză;
PENTRU PĂRINŢI ŞI COMUNITATEA LOCALĂ:
- Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la rolul

lor în formarea şi dezvoltarea propriilor copii;
- Creşterea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în activităţile

extraşcolare şi extracurriculare;
- Creşterea numărului raportărilor către instituţiile abilitate a situaţiilor de risc în care se află

copiii din cominitate;
- Colaborarea mai strânsă dintre şcoală, familie şi comunitatea locală în scopul atingerii

obiectivelor propuse în prezentul proiect.
RESURSELE PROIECTULUI:
UMANE:

- Preşcolari şi şcolari;
- Părinţi;
- Comunitatea locală;
- Educatoare, învăţători, profesori;
- Poliţia Municipiului Bacău;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
- Medici;
- Preoţi.

MATERIALE:
- Planşe, cărţi, aparat foto, pliante, siluete, indicatoare de circulaţie.CD-uri,DVD-uri
- Calculator ,

INFORMAŢIONALE:
- Programa activităţilor instructiv-educative pentru învăţământul preşcolar;
- Enciclopedia generală pentru copii – Bucureşti.

TEMPORALE:
- 4 ani: 2011 – 2015

INIŢIATORI  PROIECT:
- Educatoare Emiliea Cojocaru
- Director: Prof. Cecilia Mihăilă
- Prof. Mariana Vrăjmaşu

COLABORATORI:
- EDUCATOARELE DIN G.P.P. NR. 18

ACTIVITĂŢI CONCRETE
DENUMIREA ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢI SPECIFICE DATA
1. „Dorim să colaborăm” – activitate
de informare a partenerilor asupra
proiectului

Încheierea acordului de parteneriat cu Poliţia
Bacău, Primăria Municipiului Bacău,
biserici, şcoli, licee, Crucea Roşie, Căminul
de batrâni, Asociaţia Caritas.

Septembrie 2011

2.Depistarea şi înlăturarea tulburărilor
de vorbire.
Consiliere psihopedagogică.
Terapie individuală şi de grup.

Logopedie.
Consilierea preşcolarilor
Dezvoltarea unor comportamente sanatoase
de grup;

Octombrie.
Permanent.

3. Cunoaşterea regulilor de circulaţie şi „Hai la drum, mici pietoni!” Noiembrie
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prevenirea accidentelor. Întâlnire cu un
reprezentant al Poliţiei Rutiere De
vorba cu pompierii!.

„Focul prieten sau dusman! Ianuarie

4. Atingerea standardelor de
performanţă în pregătirea copiilor de
către educatoare şi parteneri –
profesorii de dans, limba engleză,
pictură, muzică uşoară.
Redarea obiceiurilor  tradiţiilor din
zonă.

„Mirajul Crăciunului”
Oul de PASTI!
Mainile prieteniei”-spectacol in parteneriat

Dansuri populare si traditii
romanesti(SEZATOARE)

Decembrie
Aprilie.

Mai
Iunie

5. Împărtăşirea copiilor
(obiceiuri si traditii romanesti)

„Naşterea Domnului”
„invierea lui Iisus!”

Decembrie.
aprilie

6. Program educativ cu activitate de
voluntariat.
Distribuirea de reviste Pipo, Meki,
Rafa Girafa, Piti-Clic din programul
naţional M.E.C.T.S.
Stimularea interesului pentru lectură şi
compensarea parcurgerii Noului
Curriculum pentru educaţia timpurie.

„Iubeşte cartea!

Masa rotunda parinti cadre didactice
„Importanta educarii dragostei pentru lectura
si procurare de carte la varste fragede!”

Permanent.

Aprilie

7. Spectacole susţinute de Magicianul
Augustin, Teatrul „Aşchiuţă”, Teatrul
„Neghiniţă”

„Aplauze, aplauze!” Permanent.

8. Formarea deprinderilor de igienă
personală

„De vorbă cu doctorul” Ianuarie.

9.  Apărarea împotriva incendiilor.
Întâlnire cu un reprezentant I.S.U.

„Pompierii – prietenii copiilor” Februarie.

10. Confecţionarea de mărţişoare şi
felicitări.
Program artistic.

„Mărţişoare, mărţişoare”
„Pentru tine, mamă dragă!”

Martie.

11. Formarea şi dezvoltarea simţului
estetic, redescoperirea valorilor
muzicii uşoare.

„Mai frumos şi mai bun prin muzică” Permanent.

12. Împărtăşirea copiilor „Paştele la români” Aprilie
13. Evaluarea opţionalului de pictură.
Concurs de desene, felicitări.

„Bucuria Învierii” Aprilie

14. Readucerea zâmbetului şi a
bucuriei măcar în zi de sărbătoare.
Învăţăm să dăruim – conştientizarea
afectivităţii ca suport al prieteniei.
Căminul de bătrâni, Asociaţia Caritas.

„Daruri pentru prietenii mei”
„Bucuria de a dărui”

Decembrie.
Aprilie.

15. Combaterea stresului, a
alimentaţiei nesănătoase şi a
sedentarismului.

„Aleargă pentru inimă, sănătate şi viaţă!”
„Si eu mananc sanatos!” proiect educativ
„Nici o zi fara miscare „

Mai.

16. Festivalul „Aschiuta” – concurs de
muzică uşoară.

Arlechin”
evenimentul orasului-
Concurc de desene.

„Ziua copilului” Iunie.

17. Desfăşurarea unor activităţi
comune.
Vizită la şcoală.

„Drumul către şcoală trece pe la grădiniţă” Iunie.

18. Diseminare proiect – masă rotundă
cu toţi partenerii.

Expozitie de lucrari

„Prieteni dragi” Iunie.
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REZULTATE AŞTEPTATE:
Conturarea şi dezvoltarea colaborării şcolii cu reprezentanţii comnităţii.
Dobândirea unor abilităţi de comunicare pentru transmiterea mai departe a mesajului.
Creşterea prestigiului Gradinitei nr.18 Bacau in comunitate.
EVALUAREA PROIECTULUI:
Analiza, la final, a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute – raport sintetic.
Expoziţie cuprinzând materiale foto, desene, albume.
Observarea impactului derulării proiectului asupra copiilor şi părinţilor.
Diferite concursuri şi programe artistice.
DISEMINARE ŞI MEDIATIZARE:
Diseminarea proiectului se va face la nivelul grădiniţei şi al şcolii, în şedinţele cu părinţii, în cadrul Cercului
pedagogic şi al Comisiei metodice.
Acţiunile vor fi filmate şi fotografiate pe tot parcursul derulării proiectului şi făcute cunoscute în cadrul
comunităţii prin intermediul ziarelor şi televiziunilor locale, prin expoziţii la Biblioteca Judeţeană „C. Sturza”.
Realizarea revistei gradinitei.

Cum să înveţi ce nu te învaţă şcoala?

Zaharia Costina- Iuliana
Şcoala Gimnazială „ Miron Costin” Bacău

Educaţia nonformală este cea mai nouă abordare a învăţării prin activităţi plăcute şi motivante.
Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului tradiţional de învăţământ,
cu un aport suplimentar de abilităţi câştigate în condiţiile unei libertăţi de exprimare maxime.

Educaţia nonformală înseamnă orice acţiune organizată în afara sistemului şcolar, prin care se
formează o punte între cunoştinţele predate de profesori şi punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire
elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse şi al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a
cunoaşte şi de a te dezvolta.

Obiectivele educaţiei nonformale nu urmăresc să excludă modul tradiţional de educaţie, ci să
completeze instruirea pur teoretică prin activităţi atractive, la care să aibă acces un număr cât mai mare de tineri.

Acestea sunt:
- completarea orizontului de cultură din diverse domenii;
- crearea de condiţii pentru formarea profesională;
- spriijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate;
- asigurarea unui mediu propice exersării şi cultivării diferitelor inclinaţii, aptitudini şi capacităţi.

În primă instanţă, specific educaţiei nonformale este locul în care ea se desfăşoară: într-un cadru
instituţionalizat, dar în afara şcolii. Caracteristice acestui tip de educaţie sunt activităţile care contribuie
la perfecţionarea individuală. Educatorul nonformal trebuie să deţină mai multă flexibilitate, adaptabilitate şi
rapiditate, dar şi un entuziasm răsunător. Acţiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor şi dorinţelor
elevilor şi a celor care iniţiază astfel de activităţi.

De ce am ales ca principală problematică “ Cum să înveţi ceea ce nu te învaţă şcoala”? Tocmai datorită
faptului că auzim din ce în ce mai des afirmaţia că şcoala nu ne pregăteşte întru totul pentru viaţă sau că şcoala
te învaţă multe lucruri folositoare, dar şi multe nefolositoare.

Ce învăţăm la şcoală?
Că valoarea ta ca elev este dată de notele pe care le obţii la testele de evaluare, la teze, la concursurile

şcolare. Numai că viaţa nu ne supune unor examene la date fixe. În viaţă nimeni nu notează într-un catalog cât
de bun eşti la locul de muncă, cât de disciplinat eşti sau cât de sociabil.

A lua note mici nu este un lucru bun. De cele mai multe ori nota mică este asociată cu trăirea
emoţională de dezamăgire a celor apropiaţi. Este ştiut faptul că frica de eşec duce la scăderea încrederii în sine.
În viaţa reală eşecurile sunt borne de unde tu  trebuie să porneşti din nou. Dacă învăţăm de mici că este greşit să
eşuezi, vom mai putea depăşi obstacolele din calea noastră ? Vom putea privi provocările ca pe oportunităţi?

A respecta regulile este la fel de important ca a avea note mari. În şcoală trebuie să ţi se spună ce
trebuie să faci, ce bibliografie trebuie să citeşti, ce exerciţii trebuie să faci în tema pentru acasă. Profesorii , ca şi
ceea ce este scris în cărţi, nu poate fi contestat. Astfel devenim spectatori în propria formare. Copiii comozi sunt
cei care nu pun întrebări şi care stau „ cuminţi în banca lor”. În viaţa reală, în schimb, nu te ajută cu nimic să fii
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obedient, dacă vrei să evoluezi e necesar să preiei iniţiativa, să pui întrebări, să gândeşti pentru tine, să ai curajul
să laşi instrucţiunile deoparte, să fii de nota 11 atunci când maximul este 10.

Cel mai bine este să lucrezi tu pentru tine, iar competiţia este singura cale de a lua note mai mari.
Elevii sunt învăţaţi să lucreze individual, fiecare pentru el, iar atunci când un coleg de clasă ia o notă mai bună,
acesta este dat ca exemplu. Competiţia există în lumea reală şi este acerbă, dar în momentul în care te măsori cu
o persoană şi nu cu un nivel de dezvoltare pe care vrei să-l depăşeşti, unde sunt avantajele? În viaţa reală nu prea
poţi să realizezi totul pe cont propriu, indiferent că e vorba de o familie, propria ta afacere sau sarcini
complicate. Atunci când faci parte dintr-o echipă eşti motivat, vezi soluţii şi în final rezultate. Şcoala ar trebui să
încurajeze comunicarea şi lucrul în echipă, critica constructivă, tocmai pentru o bună adaptare la viaţa de după
şcoală.

Există soluţia A sau B, corect sau greşit, alb sau negru. Răspunsul pe care elevul îl dă la şcoală este cel
bun sau nu. Acest lucru este confirmat de profesor. Cu cât elevul dă cât mai multe răspunsur corecte, cu atât este
mai valoros în ochii profesorilor şi al colegilor. Acest lucru ne poate bloca în viaţa reală, pentru că de cele mai
multe ori nu există un singur răspuns corect. Există mai multe variante prin care putem să depăşim situaţiile
dificile, iar noi suntem incapabili să o facem pentru că tindem către acea soluţie perfectă. Important este să
experimentăm, să greşim şi să progresăm, întrucât perfecţiunea nu există.

Vacanţele sunt minunate şi copiii le aşteaptă cu nerăbdare, mai ales că şcoala devine plictisitoare.
Elevii sunt învăţaţi de mici că munca şi distracţia nu merg mână în mână, că e normal ca pasiunea să fie în afara
obligaţiilor şcolare. Şi-atunci ne mai mirăm că sunt atât de mulţi cei care îşi caută identitatea şi îndrăznesc să fie
ei înşişi doar în afara şcolii? Ca adulţi începem să ne organizăm viaţa în jurul acestor clipe de răgaz numite
weekenduri sau concedii. Elevii trebuie educaţi în sensul că viaţa poate avea şi altă culoare, să te poţi simţi
minunat în activitatea pe care o desfăşori, indiferent că este luni sau vineri.

Scopul şcolii este să te pregătească pentru o carieră viitoare. De obicei ceea ce se întâmplă într-o
slujbă nu prea are nicio legătură cu ceea ce ai învăţat. E normal să ştii să scrii corect şi să poţi face calcule fără
ajutorul calculatorului, dar şcoala ne pregăteşte să fim şi buni angajaţi? Mai mult, nu învăţăm să avem încredere
în noi, să inovăm şi să fim creativi. De tine depinde să înveţi cum să fii mai bun de atât.

Cel mai simplu drum spre succes – facultatea. Poate pe vremea părinţilor noştri acesta era un element
care deosebea oamenii de succes de cei obişnuiţi. Este timpul să înţelegem că nu mai ieşi în evidenţă pentru
simplul fapt că ai o diplomă, valoarea ta nu se poate măsura printr-o bucată de hârtie.

Educaţia se poate obţine numai prin studii şi se termină odată cu finalizarea acestora. Există încă
mentalitatea conform căreia după ce obţii diploma pentru care te-ai pregătit, nu mai este nevoie să citeşti şi să te
informezi. Indiferent ce faci în momentul acesta nu înceta să înveţi în permanenţă şi să te dezveţi de obiceiul de
a te ţine pe loc, mai ales că există astăzi atât de multe surse de informare.

De aceea eu cred că şcoala ar trebui să îi înveţe pe elevii săi mult mai multe lucruri despre viaţa reală
începând cu:
 Mai întâi oferă valoare, apoi primeşte valoare;
 Proactiv, nu reactiv;
 Greşelile şi eşecurile sunt experienţe de viaţă;
 Atitudinea poate schimba realitatea;
 Recunoştinţa este o cale simplă către fericire;
 Comparaţia îţi aduce prejudicii;
 Multe dintre lucrurile de care ne temem nu se vor întâmpla în realitate;
 În orice experienţă se ascund oportunităţi.
Pentru învăţământul primar, prin educaţie nonformală, sunt vizate în mod efectiv: formarea personalităţii

copilului, respectând nivelul şi ritmul său de dezvoltare; înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi
atitudini care să stimuleze raportarea efectivă şi creativă la mediul social şi natural şi să permită continuarea
educaţiei.

Şcoala trebuie să îl ajute pe copil să descopere care îi este pasiunea, să-i dezvolte spiritul de echipă,să îl
înveţe  ce este compasiunea şi dragostea, ascultarea şi arta conversaţiei. Şcoala trebuie să-i dezvolte  elevului
spiritul creator, comportamentul pozitiv şi inteligenţa emoţională.
“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.”

Bibliografie:
Costea Octavia ; Matei Cerkez – Educaţia nonformală şi informală: realităţi şi perspective în şcoala
românească- Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009

.
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Personalitatea şcolarului mic şi modalităţi de modelare

Zăbrăuţeanu Maria
Școala Gimnazială Huruiești

Cunoaşterea elevului se realizează ȋn primul rând prin contactul de fiecare zi ȋn cadrul procesului
instructiv-educativ. Pentru a cunoaşte un copil, trebuie să te apropii de el cu căldură sufletească, să-l ȋnţelegi, să
stabileşti legături ȋntre formele concrete ale conduitei şi trăsăturile sale generale de personalitate, ȋnseamnă ȋn
ultimă instanţă a pătrunde ȋn lumea acestuia, cunoscându-i bucuriile şi supărările, realitatea socială ȋn care
trăieşte şi perspectivele pe care le conturează pentru viaţă.

„Personalitatea este darul cel mai de preţ pe care omul şi-l poate oferi lui ȋnsuşi prin autocunoaştere şi
voinţă de autodepăşire, prin efort propriu şi cu sprijinul factorilor educaţionali” - afirmă Marin Stoica.

După cum remarcă mulţi psihologi, o strategie didactică , care să ducă la o instruire eficientă a fiecărui
elev, implică ȋntre altele cunoaşterea particularităţilor psihologice ale elevilor ȋn corelaţie cu randamentul şcolar,
ȋn concordanţă cu interesele, ȋnclinaţiile, viaţa sa afectivă, a capacităţii de ȋnvăţare.

Statutul de şcolar sporeşte importanţa socială a realizărilor copilului la această vârstă, şcoala lasă o
amprentă puternică asupra personalităţii acestuia ȋn ceea ce priveşte organizarea interioară dar şi a conduitei
externe a elevului.

Ȋn această perioadă se dezvoltă gândirea logică, capacitatea de judecată şi raţionament ceea ce conduce
către formarea concepţiei despre lume şi viaţă. Micul şcolar este curios, pune ȋntrebări, cere lămuriri despre
fenomenele pe care el ȋncă nu le ȋnţelege, este dornic să afle tot mai multe informaţii despre lumea ȋn care
trăieşte.

Ȋn urma dezvoltării capacităţii de a-şi dirija voluntar conduita, de a-şi planifica activitatea,
personalitatea micului şcolar devine tot mai independentă. Atitudinile elevului devin din ce ȋn ce mai mature, iar
manifestările controlate iau locul celor spontane ca urmare a noului mod de viaţă, a relaţiilor şcolare. „După 7
ani, se manifestă, treptat, o mai mare detaşare psihologică, o creştere a expansiunii, o mai mare extroversiune şi
trăiri numeroase euforice şi de exaltare, semn că adaptarea şcolară a depăşit o fază terminală”. – afirmă Ursula
Şchiopu.

Copiii se deosebesc ȋntre ei atât prin conţinutul activităţii psihice cât şi prin formele de manifestare a
acesteia. Particularităţile şi deosebirile se explică prin temperamentele diferite ale copiilor. Sunt copii
comunicativi, vioi, expansivi şi copii retraşi care vorbesc foarte puţin. Alţii sunt greu de stăpânit, vorbesc fără să
fie ȋntrebaţi, sunt preocupaţi de ceea ce fac colegii lor. In timpul lecţiilor unii sunt mereu activi, vor să răspundă
tot timpul, alţii sunt tăcuţi, nu-şi manifestă dorinţa de a participa la lecţie, chiar dacă ştiu, dar atunci când sunt
solicitaţi, răspund cerinţelor de cele mai multe ori chiar cu precizie.

Treptat,  pe măsură ce copilul creşte, ȋnsuşirile ȋnnăscute se ȋmbină armonios cu cele ale mediului
şcolar. Influenţele modelatoare ale procesului instructiv-educativ se regăsesc ȋn anumite schimbări
temperamentale. Colericii ȋncep să devină mai stăpâni pe conduita lor, activitatea şcolară le dă posibilitatea de a-
şi consuma energia prin studiu, prin sarcini de lucru pe care ȋnvăţătorul le pregăteşte ţinând seama de
temperamentul acestora. Cei cu temperamente de tip flegmatic adoptă un ritm de lucru mai alert. Copiii mai
sensibili (melancolicii) cunosc un proces de activizare a comportamentului, ȋn mare parte datorită succesului pe
care ȋl obţin ȋn activitatea instructiv-educativă. Sangvinicii sunt deosebit de vioi, dau dovadă de o mare
mobilitate ȋn gândurile, emoţiile şi acţiunile lor. Se adaptează uşor noilor situaţii, iar insuccesele le depăşesc cu
uşurinţă.

Atitudinea educatorului faţă de aceste ȋnsuşiri tipologice trebuie să fie diferenţiată, temperându-i pe
unii, stimulându-i pe alţii, ȋncurajându-i pe cei timizi, disciplinându-i pe impulsivi ȋn aşa fel ȋncât fiecare elev
să-şi poată valorifica potenţialul intelectual.

Ȋnvăţătorul cunoaşte elevul prin educarea acestuia şi, cunoscându-l reuşeşte să-l educe mai bine. Dar la
temelia acestei acţiuni trebuie să stea afecţiunea şi ȋnţelegerea. Dragostea pentru copii, capacitatea de a ȋnţelege
elevii, de a sesiza luminile şi umbrele personalităţii lor, de a aprecia ȋn mod obiectiv cunoştinţele şi aptitudinile
acestora trebuie să fie „ zestrea” unui bun dascăl pentru că aşa cum arată Alfred Binet „orice ar face un elev,
putem aproape ȋntotdeauna să-l ajutăm să facă mai bine, studiindu-i natura mai ȋndeaproape”.

Deosebit de important este interesul ȋnvăţătorilor pentru a descoperi firea şi temperamentul elevilor,
pentru ca pe baza cunoaşterii lor să poată aplica la clasă cele mai adecvate metode care să contribuie la ridicarea
sau cel puţin la ȋmbunătăţirea randamentului şcolar al fiecărui elev. Educatorul va trebui să găsească „soluţiile
cele mai adecvate pentru a face din fiecare copil o personalitate pe măsura cerinţelor unui mileniu alert, dominat
de ştiinţă şi tehnică, datorită cărora  cunoştinţele asimilate azi, mâine nu-i vor mai fi utile”.- afirmă Elvira Creţu.



440

Este necesar să preȋntâmpinăm formarea unor trăsături negative de personalitate (motivaţia şi atitudinea
negativă faţă de ȋnvăţătură, anxietatea) care ar submina reuşita şcolar ă

a elevului ȋn cauză, să ameliorăm acele trăsături individuale (hiperactivitatea, instabilitatea, rezistenţa redusă la
efort), care ar ȋmpiedica integrarea armonioasă a copilului ȋn viaţa şcolară.

Mica şcolaritate este perioada când se intensifică mecanismul socializării, şcolarul ȋşi manifestă
trebuinţa de apartenenţă la grup, de prietenie, iar aceasta se leagă ȋn funcţie de interese şi activităţi comune.

Şcoala oferă cadrul plămădirii unor calităţi deosebite pentru viaţă: perseverenţa, sârguinţa,
punctualitatea, conştiinciozitatea spiritul de organizare, spiritul de echipă, ceea ce duce la posibilitatea tuturor
copiilor de a se realiza social şi profesional.

Studiile de specialitate şi practica pedagogică au demonstrat că demersurile şcolii ȋmpreună cu cele ale
familiei au un rol deosebit de important ȋn procesul de modelare socio-culturală a personalităţii şcolarului.
Implicarea activă a părinţilor ȋn activităţile şcolare şi extraşcolare ȋi determină să ȋnţeleagă că responsabilitatea
şcolii şi a familiei converg către un ţel comun, formarea viitorilor cetăţeni responsabili şi activi.
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Un punct de vedere asupra educaţiei nonformale

Inspector pentru educaţie permanentă şi mentorat,
prof. Camelia-Elena Râncu

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău

Educaţia nonformală este o componentă esenţială a educaţiei, determinantă în formarea tânărului şi
aplicabilă prin varii metode de la vârsta copilăriei la cea adultă. Notabile sunt câteva aspecte precum: renunţarea la
predare în favoarea învăţării, „haina” ludică a fiecărui act educaţional şi participarea benevolă a tânărului în ipostaza
de formabil.

În tot demersul actului educaţional nonformal profesorul şi elevul/formatorul şi formabilul sunt în mod real
doi parteneri între care există un schimb bilateral, ambii fiind actanţii care participă în mod egal la o acţiune în care
se învaţă. Deşi se poate vorbi de aceeaşi metodă aplicabilă unor grupuri diferite de subiecţi, aceasta conferă un
aspect particular prin abordarea şi evidenţierea modului de atingere a unor obiective, cât şi prin achiziţiile celor două
părţi deopotrivă, formator – formabil.

Componenta ludică a fiecărei activităţi nonformale este principala dimensiune atractivă, căci, se ştie, însuşi
adultul învaţă mai facil prin joc, iar jocul va oferi şi posibilitatea conturării unor competenţe, dar şi plăcere, relaxare,
interrelaţionare, etc. Multe dintre metode amintesc de jocurile copilăriei, simplificându-se abordarea acestora, fiind
astfel aplicabile şi unor persoane cu nevoie speciale.

Prezenţa voluntară la activităţile cu specific nonformal presupune sentimentul că cei implicaţi nu trebuie
motivaţi, persuadaţi asupra participării lor, care le va fi benefică. Se va căuta mai mult flexibilizarea în aplicarea
metodelor şi a organizării învăţării.

Ceea ce conturează destul de bine o activitate nonformală este spaţiul în care acesta se poate realiza şi care
poate sa îl motiveze pe formabil, dar să arate şi ingeniozitatea formatorului, adaptarea acestuia la diverse condiţii.
Politicile educaţiei accentuează componenta nonformală ca având drept finalitate „a învăţa cum să înveţi”, inclusiv
prin prisma diferenţelor dintre grupuri sau chiar a eterogenităţii unui grup şi a schimbului de experienţe.
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